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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitat, doamna 

dep.Cornelia Ardelean, vicepreşedinte al Comisiei pentru egalitate de şanse 

între bărbaţi şi femei. 

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. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 

860/2006). 

3. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 861/2006) 

Administrator
Original



 2

4. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea 

art.385, alin.(1) şi (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 875/2006). 

5. Dezbateri asupra propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma din domeniul sănătăţii (Plx 

877/2006) 

6. Diverse. 

7. 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 

funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă   (PLx 886/2006) , adoptat de 

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

Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

pentru îmbunătăţirea proiectului de lege au fost înaintate amendamente de 

către Ministerul Sănătăţii Publice şi dl.dep.dr.Nechita Aurel . 

În şedinţa anterioară, reaminteşte domnia sa , Comisia a aprobat şi 

însuşit amendamentele înaintate de către Ministerul Sănătăţii Publice . 

La art.4 dl.dep.dr.Nechita Aurel propune, pentru a asigura precizia şi 

concizia textului, următoarea reformulare: 

„Art.4. – Medicul specialist trebuie să răspundă, în măsura 

posibilităţilor cabinetului şi să contribuie la îmbunătăţirea asistenţei 

medicale în domeniul medicinii sportive.” 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Referindu-se la textul introductiv al alin.(2) al art.9, dl.dep.dr.Nechita 

Aurel propune următoarea reformulare: 
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„(2) În vederea aducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin pentru 

asigurarea protecţiei angajaţilor, care practică orice tip de efort fizic în cadru 

organizat, angajatorul se obligă să respecte prevederile legale privind 

securitatea şi sănătatea în muncă şi poate opta pentru una dintre formele de 

asigurare a serviciilor de medicină sportivă, după cum urmează:” 

Comisia a aprobat acest amendament, în unanimitate. 

De asemenea, pentru sistematizarea textului, dl.dep.dr.Nechita Aurel 

propune reformularea textului alin.(2) al art.10 după cum urmează: 

„(2) Pentru a putea furniza servicii medicale, cabinetele de medicină 

sportivă trebuie să îndeplinească condiţiile de acreditare în conformitate cu 

reglementările legale în vigoare.” 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Tot în acest sens, domnia sa propune şi reformularea textului art.11, 

după cum urmează: 

„Art.11. – Dotarea cabinetelor de medicină sportivă se face în 

conformitate cu baremul stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii publice.” 

Comisia a aprobat, în unanimitate, acest amendament. 

Pentru o exprimare corectă şi completă, dl.dep.dr.Nechita Aurel 

propune reformularea textelor de la lit.a), c) şi g) de la alin.(2) al art.12, după 

cum urmează: 

„a) eliberează avizul medical – apt/inapt  efort fizic – în urma 

examinărilor clinice şi paraclinice specifice şi în urma avizului medicului 

specialist , în funcţie de particularităţile cazului; 

c) comunică rezultatele examinării medicale către toţi factorii 

implicaţi în procesul sportiv, la nivel local şi naţional; 

g) care devine f) transmite la autoritatea de sănătate publică judeţeană 

sau a municipiului Bucureşti, datele privind starea de sănătate a sportivilor, 

precum şi eventualele date privind accidentele înregistrate în teren.” 



 4

Amendamentele au fost aprobate, în unanimitate. 

În continuare, dl.dep.dr.Nechita Aurel subliniază că cel mai înalt for 

metodologic în domeniul medicinii sportive este Institutul Naţional de 

Medicină Sportivă din Bucureşti. În această situaţie se impune eliminarea 

tuturor prevederilor privind înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de 

Soluţionare a Cazurilor Deosebite şi Litigiilor Profesionale în Medicina 

Sportivă, respectiv alin.(2) al art.13, alin.(2) al art.16 şi art.29. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, aceste amendamente. 

Referindu-se la textul lit.c) de la pct.II al art.14, dl.dep.dr.Nechita 

Aurel propune, pentru o exprimare clară şi corectă următoarea reformulare: 

„c) apelează la membrii unei echipe interdisciplinare formate din 

medici specialişti de medicină internă, pediatrie, ortopedie, traumatologie, 

neurologie, psihiatrie, laborator clinic, cardiologie, imagistică medicală, 

precum şi psihologi şi psihologi sportivi, sistematizând şi concluzionând 

rezultatele necesare pentru avizul medico-sportiv apt/inapt. Pentru orele de 

educaţie fizică din şcoli, avizul de sănătate poate fi eliberat şi de către 

medicul şcolar în colaborare cu medicii specialişti.” 

Textul alin.(1) şi (2) ale art.23 nu sunt corelate cu legislaţia privind 

asigurările sociale de sănătate , precizează dl.dep.dr.Nechita Aurel .În aceste 

condiţii, domnia sa propune eliminarea alin.(2) şi reformularea alin.(1) după 

cum urmează: 

„Art.23. – (1) Sportivul aflat la locul său de reşedinţă, care practică 

efort fizic într-un cadru organizat, se află în evidenţa unui medic de familie 

şi beneficiază de asistenţă medicală conform Contractului – cadru şi în 

evidenţa unui medic specialist de medicină sportivă, care îi supraveghează 

activitatea sportivă în conformitate cu prevederile legale. Medicul de familie 

şi medicul specialist de medicină sportivă colaborează pentru a asigura 

starea de sănătate a sportivilor aflaţi în evidenţă.” 
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Comisia a aprobat, în unanimitate, aceste amendamente. 

Textul alin.(2) al art.24 nu este de nivelul legii, subliniază 

dl.dep.dr.Nechita Aurel . Domnia sa propune eliminarea alin.(2) al art.24. 

Comisia a aprobat acest amendament, în unanimitate. 

De asemenea, arată domnia sa , statutul profesional specific din anexă 

reia cele precizate în corpul legii, iar majoritatea prevederilor pot face 

obiectul unui ordin al ministrului sănătăţii publice. Astfel, domnia sa 

propune eliminarea anexei şi reformularea art.30, după cum urmează: 

„Art.30. – Statutul profesional specific al medicului de medicină 

sportivă este stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii publice.” 

Comisia a aprobat, în unanimitate, aceste amendamente. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie  a 

adoptat proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de 

medicină sportivă  (PLx 886/2006) cu amendamentele aprobate care vor face 

obiectul raportului comisiei . 

 

La punctele 2 - 5 ale ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie  

a procedat la examinarea, în fond, în conformitate cu prevedreile art.67 

alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 860/2006), propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 861/2006),  propunerii legislative pentru modificarea art.385, 

alin.(1) şi (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (Plx 875/2006) şi propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma din domeniul 

sănătăţii (Plx 877/2006) care au obiect comun de reglementare şi care au fost 

respinse de către Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2006.  
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După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

aceste 4 iniţiative legislative, care au obiect comun de reglementare 

pensionarea medicilor la vârsta de 65 de ani , indiferent de sex, au fost 

examinate şi cuprinse în proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin.(3) al art.190 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Aceste iniţiative 

au făcut obiectul modificării şi completării art.385 din Legea nr.95/2006, toţi 

iniţiatorii fiind înscrişi ca autori ai amendamentelor. Proiectul de lege 

aşteaptă votul final al Plenului Camerei Deputaţilor, subliniază domnia sa . 

În opinia domniei sale, aceste 4 iniţiative legislative au rămas fără obiect şi, 

în consecinţă, trebuie respinse. 

Aceiaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  şi 

dl.dep.dr.Nechita Aurel , autori ai propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea art.385 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (Plx 861/2006). 

Doamna dep.Cornelia Ardelean , în calitate de iniţiator al propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (Plx 860/2006), solicită comisiei o amânare a 

dezbaterilor de o săptămână pentru ca proiectul de lege să treacă de votul 

final al Plenului Camerei Deputaţilor, după care iniţiativele să fie respinse. 

Proiectul de lege va trece de votul final al Plenului Camerei Deputaţilor 

deoarece este o lege bună, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . Faptul că medicii, indiferent de sex, trebuie să se 

pensioneze la 65 de ani este un lucru cert şi obligatoriu. Acesta este şi 

motivul pentru care, timp de 4 luni, Comisia pentru sănătate şi familie nu a 

procedat la respingerea iniţiativelor , deşi acestea fuseseră respinse de către 

Senat . 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei precizează că, pentru 

faptul că s-a întârziat luarea unei decizii finale asupra acestor iniţiative, 

Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au fost  aspru criticate în presă. Domnia sa mulţumeşte membrilor 

comisiei pentru răbdarea şi înţelepciunea de a nu respinge aceste iniţiative 

legislative şi care au făcut, în final, obiectul proiectului de lege. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi arată că încă nu este 

momentul de a se decide asupra respingerii iniţiativelor legislative aflate în 

discuţie. Dacă aceste iniţiative legislative vor fi respinse iar proiectul de lege 

nu va trece de votul final al Plenului Camerei Deputaţilor, totul va fi pierdut. 

Domnia sa propune amânarea respingerii până după momentul votului final 

asupra proiectului de lege. 

Proiectul de lege , care se află la votul final, este rezultatul muncii 

comune a comisiei şi reprezintă un lucru bun şi absolut necesar, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . Ani de zile comisia a 

făcut numai politica sănătăţii, în slujba populaţiei. Proiectul de lege va trece 

cu siguranţă de votul final al Plenului Camerei Deputaţilor, conchide domnia 

sa . 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi apreciază în mod 

deosebit proiectul de lege care aşteaptă votul final al Plenului Camerei 

Deputaţilor. Domnia sa arată că derogările de la incompatibilităţile 

managerului de spital ar fi trebuit extinse şi asupra celorlalte funcţii care fac 

parte din comitetul director. De asemenea, domnia sa arată că are cunoştinţă 

de un amendament al dl.dep.Movilă Petru privind acordarea de către 

Ministerul Sănătăţii Publice a locuinţelor de serviciu pentru medici. 

Categoria de beneficiari ai acestui drept trebuie completată şi cu „alţi 

specialişti din sistemul de sănătate”, prioritari  fiind medicii rezidenţi. 
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Dl.dep.Movilă Petru solicită cuvântul şi precizează că a iniţiat şi depus 

o propunere legislativă care are ca obiect completarea art.17 din Legea 

nr.95/2006: 

„(3) Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti administrează, în numele Ministerului Sănătăţii Publice locuinţele 

construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe sau prin alte surse de 

finanţare pe terenurile aflate în domeniul public al statului şi în 

administrarea Ministerului Sănătăţii Publice , destinate specialiştilor din 

sistemul de sănătate. Activitatea de administrare se reglementează prin 

norme aprobate prin hotărâre de Guvern.” 

Cu ocazia dezbaterii proiectului de lege , care se află la votul final, s-a 

introdus un nou text care este restrictiv şi vizează acordarea de locuinţe de 

serviciu numai pentru medicii rezidenţi, informează domnia sa . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei îşi exprimă 

susţinerea pentru această propunere legislativă care, în prezent, se află la 

Senat în dezbaterea Comisiei pentru sănătate publică. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi arată că locuinţele 

construite de ANL pot fi cumpărate după ce s-au aflat în folosinţă timp de 5 

ani. Aceste locuinţe trebuie să-şi păstreze destinaţia iniţială şi să nu poată fi 

vândute. 

Dl.dep.Movilă Petru intervine şi precizează că aceste locuinţe nu pot fi 

vândute fără aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice . 

După cum au arătat toţi cei care au luat cuvântul, proiectul de lege care 

aşteaptă votul final este bun, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . Managerii de spital trebuie să aibă dreptul de a 

desfăşura activităţi didactice, literare şi de cercetare, precum şi de a 

desfăşura activităţi medicale în afara spitalului pe care îl conduc. 

Pensionarea medicilor trebuie să se facă indiferent de sex la 65 de ani, în 
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condiţiile legii. În România, datorită actualului sistem de pensionare, există 

4 milioane de salariaţi şi 6 milioane de pensionari. În lume se constată o 

tendinţă de prelungire a limitei de vârstă de pensionare . În Japonia nu există 

pensionare iar speranţa de viaţă este cea mai mare din lume. 

După cum a reieşit din discuţii, mai arată domnia sa , este bine ca 

respingerea celor 4 iniţiative legislative să fie amânată până după votul final 

asupra proiectului de lege. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 

în unanimitate, amânarea votului final asupra celor 4 iniţiative legislative 

care au obiect comun de reglementare, pentru viitoarea şedinţă a comisiei.  

 

La punctul şase al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte probleme 

curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul şapte 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 

 


