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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat 1 

deputat. 

Lucrările sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei  care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă  (PLx 

886/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2006 privind regimul fiscal 

aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii locali al Delegaţiei 

Comisiei Europene în România ( PLx 174/2007). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege privind organizarea şi 
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funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă   (PLx 886/2006) , adoptat de 

către Senat în şedinţa din 14 noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează comisia 

că Ministerul Sănătăţii Publice a înaintat, în scris, cu adresa 

nr.20964/27.03.2007 propuneri şi observaţii asupra proiectului de lege. 

Aceste propuneri sunt pertinente şi vin să clarifice unele texte. 

Domnia sa prezintă propunerile Ministerului Sănătăţii Publice . 

Art.1. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în 

conformitate cu propunerea Ministerului Sănătăţii Publice, este necesară 

reformularea art.1. 

 „Art.1.- Prevederile prezentei legi se aplică activităţilor de medic 

specialist de medicină sportivă exercitată în România în baza unui contract 

individual de muncă  şi/sau independent.” 

 În prezent, în legislaţia din domeniu, se uzitează sintagma „contract 

individual de muncă”. 

 Art.2. 

 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

eliminarea art.2, aşa cum a propus Ministerul Sănătăţii Publice , întrucât 

prevederile acestuia sunt identice cu cele cuprinse în Titlul XII din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 Art.5. 

 Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru prezintă propunerea Ministerului 

Sănătăţii Publice privind eliminarea art.5 întrucât prevederile acestuia se 

suprapun cu conţinutul Titlului XII din Legea nr.95/2006 – Exercitarea 

profesiei de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 
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România în care se face vorbire de independenţa decizională a medicului şi, 

în consecinţă, propune eliminarea. 

 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amendamentul care a fost prezentat şi de Ministerul Sănătăţii Publice , iar 

comisia adoptă, în unanimitate, amendamentul de eliminare a art.5 alin.(1). 

 Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune reformularea art.8 lit.a), b) şi c) şi 

eliminarea lit.d). 

„Art.8.- Serviciile de medicină sportivă pot fi organizate şi pot furniza 

servicii de specialitate, în una dintre următoarele forme: 

 a) secţii şi compartimente de medicină sportivă în oraşele resedinţă de 

judeţ aflate în subordinea spitalelor publice sau private, la propunerea 

autorităţilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti 

şi/sau a direcţiilor judeţene pentru sport şi a municipiului Bucureşti pentru 

sport; 

 b) cabinete de medicină sportivă,  înfiinţate  şi organizate potrivit 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.124/1998  privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată ; 

 c) cabinete de medicină sportivă, înfiinţate în cadrul structurilor 

sportive, organizaţiilor sportive naţionale şi instituţiilor publice cu atribuţii 

în sport, cu respectarea dispoziţiilor legale privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor medicale.” 

Motivarea constă în faptul că într-o lege, din punct de vedere al tehnicii 

legislative , nu se introduc trimiteri la ordine de ministru. În opinia domniei 

sale lit.d) a art.8 este redundant şi ca urmare trebuie eliminat. 

Art.9. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune reformularea art.9 alin.(1) şi (2) astfel: 
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„Art.9.- (1) Pentru furnizarea serviciilor de specialitate, cabinetele de 

medicină sportivă încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate.” 

Nu este necesară detalierea prin ordine de ministru întrucât casele de 

asigurări încheie contracte pentru furnizorii de servicii şi pentru asigurările 

sociale de sănătate şi asigurările voluntare de sănătate, potrivit legii. 

 (2) În vederea aducerii  la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin pentru 

asigurarea protecţiei angajaţilor care practică în mod organizat orice tip de 

efort fizic în cadru organizat, angajatorul poate opta pentru una dintre 

următoarele forme de asigurare a serviciilor de medicină sportivă, după cum 

urmează:” 

Art.10 alin.(2) 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă propunerea 

Ministerului Sănătăţii Publice privind eliminarea alin.(2) întrucât prevederile 

acestora au fost preluate şi în art.11. 

Art.11 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  propune reformularea art.11 deoarece într-o 

lege nu se face referire la ordine de ministru. 

„Art.11.- Dotarea cabinetului medical de medicină sportivă se face în 

conformitate cu baremul stabilit în reglementările legale în vigoare .” 

Art.12 

Dl.dep.dr.Luchian Ion , pentru o exprimare corectă şi clară, propune 

reformularea preambulului alin.(1) şi (2) astfel: 

„Art.12.- (1) Cabinetul medical de medicină sportivă, indiferent 

de forma de organizare, furnizează următoarele servicii : 

.................................................................................................................. 

(2) De asemenea, cabinetul medical de medicină sportivă desfăşoară 

următoarele activităţi :” 
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De asemenea propune eliminarea alin.(2) lit.e deoarece consilierea 

psihologică a sportivului nu este de competenţa medicului, ci a psihologului. 

Art.13 alin.(1) 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

reformulartea alin.(1) astfel: 

„Art.13.- (1) Autoritatea de sănătate publică pe raza căreia 

funcţionează cabinetul medical de medicină sportivă şi Colegiul  Medicilor 

din România , direct sau prin structurile teritoriale, sunt autorizate să 

exercite controlul profesional, în conformitate cu legile în vigoare.” 

Este necesară această precizare întrucât controlul profesional se 

efectuează şi de către colegiile medicale teritoriale. 

Art.14 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu propune ca la art.14, pct.1, li.d) sintagma 

„staffului tehnic” să se înlocuiască cu sintagma „echipei tehnice” deoarece 

acesta este termenul uzitat. 

De asemenea prezintă propunerea Ministerului Sănătăţii Publice care 

precizează sintagma „psihologie, psihologie sportivă” să se înlocuiască cu 

„psiholog, psiholog sportiv” şi să se introducă după sintagma „imagistică 

medicală”. Nu există medic psiholog şi medic psiholog sportiv. 

La art.14 , pct.II, lit.d) propune ca după sintagma „la reluarea activităţii 

efortului „ să se introducă sintagma „fizic în cadru organizat”. 

Aceiaşi sintagmă să se introducă şi la lit.q). 

Art.15 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan prezintă propunerea Ministerului Sănătăţii 

Publice,  în sensul ca art.15 să se elimine deoarece prevederile acestuia se 

regăsesc în art.5 alin.(1). 
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Art.18 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , pentru o exprimare 

completă, propune reformularea astfel: 

„Art.18.- Orice document, original sau copie,  în care sunt cuprinse 

date clinice, rezultate ale unor investigaţii şi /sau concluzii diagnostice se va 

înmâna numai pacientului în cauză.” 

Art.19 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă propunerea 

Ministerului Sănătăţii Publice privind eliminarea art.19 deoarece prevederile 

acestuia se regăsesc în Legea drepturilor pacientului. 

Art.21 – 22 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  prezintă propunerea Ministerului 

Sănătăţii Publice privind eliminarea art.21 şi 22 alin.(1). Prevederile art.22 

alin.(1) vin în contradicţie cu ordinul ministrului sănătăţii publice prin care 

medicina sportivă a fost asimilată în specialitatea „recuperare şi 

balneofizioterapie”. 

Art.23 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă propunerea 

Ministerului Sănătăţii Publice privind eliminarea art.23. Prevederile acestuia 

nu sunt clare şi în concordanţă cu realitatea; în prezent, se prevede clar, prin 

lege, ca circuitul informaţiei între medici să se facă prin scrisoare medicală. 

În situaţia în care medicul de familie ar fi parte în contract cu medicul 

specialist de medicină sportivă, nu se specifică cine plăteşte, iar în situaţia în 

care medicul cu specialitatea medicină sportivă are calitatea de angajat, nu 

se specifică cum se încheie contractul. 
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Art.27 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  prezintă propunerea Ministerului 

Sănătăţii Publice privind eliminarea art.27 întrucât prevederile acestuia nu 

sunt de nivelul legii şi totodată medicul nu este arondat. 

Statutul 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că propunerea Ministerului Sănătăţii 

Publice privind eliminarea textului privind Statutul profesional specific al 

medicului de medicină sportivă prevăzut în anexa la lege este corectă, 

întrucât acesta reia prevederile prevăzute în corpul legii. Majoritatea 

acestora pot fi cuprinse într-un ghid de practică şi proceduri, iar restul este  

prevăzut în acte normative deja existente. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune amânarea 

votului asupra textelor şi votul final până la următoarea şedinţă pentru a da 

posibilitatea membrilor comisiei să studieze aprofundat propunerile 

Ministerului Sănătăţii Publice şi eventual să se mai depună alte 

amendamente. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor 

compensatorii efectuate către angajaţii locali al Delegaţiei Comisiei 

Europene în România ( PLx 174/2007). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că prezentul 

proiect de lege are ca obiect de reglementare regimul fiscal aplicabil plăţilor 

compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei 

Europene în România, în sensul scutirii de la plata impozitului pe venit şi 

contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate aferente acestor plăţi 

compensatorii. 
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În continuare, prezintă expunerea de motive. 

Astfel, toţi angajaţii locali ai delegaţiei îşi vor înceta raporturile de 

muncă începând cu data aderării României la Uniunea Europeană . 

Contractele de angajare pentru personalul local cad atât sub incidenţa legii 

române, pe de o parte şi, pe de altă parte, sub incidenţa legii comunitare cu 

privire la condiţiile de angajare a personalului local în cadrul Delegaţiilor 

Comisiei Europene. 

În conformitate cu legislaţia comunitară, pentru angajaţii cărora le vor 

înceta raporturile de muncă, urmează a se plăti plăţi compensatorii care vor 

constitui o susţinere financiară în perioada de şomaj. 

Prin aplicabilitatea legislaţiei române, asupra acestor plăţi 

compensatorii vor trebui să fie reţinute impozite şi contribuţii. 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a comunicat că, în 

baza legislaţiei în vigoare la acest moment, pentru plăţile compensatorii 

acordate persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă cu Delegaţia 

Comisie Europene în România nu se datorează contribuţii la bugetul 

asigurărilor pentru şomaj şi contribuţii de asigurări sociale. 

În acest context este necesară promovarea prezentului proiect de lege 

prin care pentru plata plăţilor compensatorii acordate în baza legislaţiei 

comunitare să se acorde scutire de la plata impozitului pe venit şi de la plata 

contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune acordarea 

avizului favorabil, iar comisia votează, în unanimitate, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate 

către angajaţii locali al Delegaţiei Comisiei Europene în România ( PLx 

174/2007). 
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La punctul trei al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte probleme 

curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 


