
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/423 /1  octombrie  2008 
 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din zilele de 30 septembrie 
 şi 1 octombrie  2008 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 30 septembrie 2008 între orele 14,00-19,00 şi în ziua de 1 

octombrie 2008 între orele 9,00-16,00, având următoarea ordine de 

zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind 

exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din 

România   (PL-x 445/2008). 

2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative 

privind stimularea achiziţionării de carte de specialitate şi a 

participării la congrese, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii 

didactice şi a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-
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medici, a cercetărilor-medici şi a medicilor înscrişi la programe de 

formare continuă (Pl-x 316/2008) - sesizare, în comun, cu Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical   

(Pl-x299/2008). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru  

modificarea şi completarea Legii nr. 7/2007 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului  (Pl-x 578/2008). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 
 

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei, supunând  la vot ordinea de zi care a 

fost aprobată în unanimitate. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind 

exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din 

România   (PL-x 445/2008), adoptat de către Senat în şedinţa din 

18 iunie 2008, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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 După cum a arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, îndeplinirea angajamentului României în cadrul 

procesului de aderare la Uniunea Europeană, la capitolul 2 libera 

circulaţie a persoanelor, impune, de urgenţă, înfiinţarea Ordinul 

Tehnicienilor Dentari din România care nu s-a înfiinţat deşi legea a 

intrat în vigoare încă din data de 20 aprilie 2007. 

 Consecinţa este că persoanele care au autorizaţia de liberă 

practică nu-şi mai pot exercita profesia în lipsa certificatului de 

membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. 

 În conformitate cu dispoziţiile cu art. 10 din Legea nr. 

96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum 

şi înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor 

Dentari din România, profesia de tehnician dentar se exercită pe 

baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari 

din România. 

 Având în vedere cadrul legal de exercitare  a profesiei, fără 

de care tehnicienii dentari nu pot fi autorizaţi să îşi exercite 

profesia precum şi faptul că aspectele menţionate vizează interesul 

public, controlul exercitării profesiei şi siguranţa pacienţilor, se 

impune modificarea Legii nr. 96/2007. 

 Astfel, pentru a se crea un cadru legal coerent în vederea 

exercitării şi controlului profesiei de tehnician dentar, se impune 

delimitarea clară a atribuţiilor Ministerului Sănătăţii Publice şi 
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Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. Astfel, atribuţiile 

privind controlul respectării standardelor profesionale, precum şi 

autorizarea exercitării profesiei, revin organizaţiei profesionale, ca 

şi în cazul profesiilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent 

medical generalist, moaşă şi asistent medical. 

 În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor admiterea, fără modificări,  proiectul de Lege  pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea 

profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România   (PL-x 

445/2008) în forma adoptată de către Senat. 

 

 La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative 

privind stimularea achiziţionării de carte de specialitate şi a 

participării la congrese, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii 

didactice şi a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-

medici, a cercetărilor-medici şi a medicilor înscrişi la programe de 

formare continuă (Pl-x 316/2008), respinsă de către Senat în 

şedinţa din 6 mai 2008, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională şi cu care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci. 
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 După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, societatea contemporană îşi întemeiază  strategia 

dezvoltării durabile înlocuind tot mai mult valoarea materială cu 

valoarea cunoaşterii. 

 Universitatea, păstrându-şi tradiţia şi, în acelaşi timp, 

referindu-se, încearcă să se apropie tot mai mult de societate, să-şi 

modeleze, nu numai oferta educaţională, ci şi potenţialul de 

cercetare ştiinţifică, pornind de la aşteptările comunităţii, ale 

populaţiei, de la nevoia de a readuce în amfiteatrele sale, în  

laboratoare, absolvenţii pentru a le completa şi actualiza 

cunoştinţele, pentru a le  asigura pregătirea continuă, pe tot 

parcursul vieţii, pentru face utili societăţii. 

 Dacă în ţările avansate ale lumii misiunea învăţământului 

universitar medical este promovarea excelenţei în procesul didactic 

şi în cercetare, dar şi în servirea binelui umanităţii – îngrijirea 

sănătăţii populaţiei, în ţări ca România, învăţământul universitar 

medical îi revine şi sarcina să recupereze decalajele faţă de ţările 

avansate, să atingă nivelul de performanţă european în activitatea 

educaţională şi clinică, să atingă standardele internaţionale în 

calitatea pregătirii studenţilor. 

 Pentru a răspunde aşteptărilor societăţii, fiecare membru al 

comunităţii universitare medicale, din România şi din oricare ţară a 
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lumii, trebuie să-şi dezvolte cariera profesională, să parcurgă o 

traiectorie mereu ascendentă în carieră. 

 Ca urmare, este necesară acordarea unui ajutor financiar 

pentru pregătirea continuă a tinerilor medici, a cadrelor didactice-

medici şi cercetătorilor –medici, în scopul pregătirii continue, a 

dezvoltării carierei profesionale, a promovării excelenţei în 

procesul didactic şi de cercetare, în serviciul binelui public. De 

asemenea, se propune ca sumele să fie suportate de la bugetul de 

stat. 

 Acordarea acestui sprijin financiar, care este necesar 

susţinerii efortului educativ, asigură ridicarea calităţii actului 

medical în România în folosul populaţiei, şi constituie răspunsul 

societăţii la binele public oferit populaţiei de comunitatea 

academică medicală. 

 În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor admiterea fără modificarea propunerii legislative 

privind stimularea achiziţionării de carte de specialitate şi a 

participării la congrese, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii 

didactice şi a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-

medici, a cercetărilor-medici şi a medicilor înscrişi la programe de 

formare continuă    (Pl-x 316/2008) în forma înaintată de către 

iniţiatori. 
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 La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative 

privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale 

precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 

medical   (Pl-x299/2008), respinsă de către Senat în şedinţa din 6 

mai 2008, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, prezenta propunere legislativă este iniţiată de către 

majoritatea membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Importanţa promovării prezentei iniţiative legislative rezidă 

din necesitatea finalizării procesului de reformă a asistenţei 

medicale ambulatorii, care este o condiţie esenţială în alocarea 

eficientă a resurselor şi reducerea costurilor asistenţei medicale 

acordate în spitale, precum şi diminuarea deficitului bugetar al 

sistemului sanitar. 

 Totodată, privatizarea cabinetelor medicale reprezintă un pas 

înainte în menţinerea  competiţiei dintre furnizorii de servicii 

medicale prin creşterea calităţii actului medical. Un alt obiectiv îl 

reprezintă creşterea accesibilităţii şi adresabilităţii populaţiei la 

serviciile  medicale şi atragerea personalului medical către zonele 

defavorizate. 
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 Preţul de vânzare al spaţiilor medicale, prevăzut în prezenta 

iniţiativă legislativă, este stimulativ şi ţine seama de posibilităţile 

financiare extrem de reduse ale medicilor şi de faptul că aceste 

spaţii nu pot fi folosite decât pentru activităţi medicale şi/sau 

activităţi conexe actului medical. Vânzarea acestor spaţii medicale 

se poate face şi cu plata în rate. 

Sumele care vor fi obţinute din vânzarea spaţiilor medicale 

se fac venit la bugetul de stat în cotă de 10%, diferenţa de 90% 

fiind virată către bugetele locale respective pentru a fi utilizată în 

realizarea unor proiecte de interes public ce vor fi aprobate de 

consiliile judeţene sau locale. 

Înstrăinarea spaţiilor şi a terenurilor dobândite în condiţiile 

prevăzute de iniţiativa legislativă, prin vânzare, se poate face prin 

exercitarea dreptului de preemţiune. 

În luna mai a anului curent, a fost emisă  Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor 

proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor 

în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. 

În urma comparării celor două iniţiative, care au acelaşi 

obiect de reglementare,  au rezultat următoarele principale 

diferenţe: 
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- Spaţiile prevăzute în ordonanţă şi terenurile aferente 

acestora se vând  numai dacă este clarificată situaţia lor juridică 

(art. 1 alin. (4) din ordonanţă); 

- Prevederile privind vânzarea acestor spaţii nu se aplică 

spaţiilor medicale  ale ministerelor cu reţea sanitară proprie (art. 1 

alin. (5) din ordonanţă); 

- Vânzarea spaţiilor medicale care se află în sediile consiliilor 

locale şi judeţene  se face numai în baza hotărârii consiliului local 

sau judeţean, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare (art. 

3 alin. (3) din ordonanţă); 

- Preţul de vânzare al spaţiului medical şi al terenului aferent 

se stabileşte în momentul vânzării, în urma unei negocierii directe 

între cumpărător şi comisie şi nu poate fi mai mic decât preţul de 

vânzare din raportul de evaluare; valoarea investiţiilor efectuate nu 

poate depăşi jumătate din preţul stabilit în raportul de evaluare şi 

nu se pot deduce  decât dacă au fost realizate cu acordul 

proprietarului (art. 7 alin. (1) din ordonanţă); 

- Valoarea spaţiului medical şi a terenului aferent se 

stabileşte de către evaluator, pe baza indicatorilor  de piaţă şi a 

criteriilor de evaluare, acceptaţi de comun acord (art. 7 alin. (3) din 

ordonanţă); 

- Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare sunt 

suportate de către cumpărător (art. 14 alin. (1) din ordonanţă); 
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- Spaţiile care intră sub incidenţa ordonanţei şi nu sunt 

vândute vor fi amenajate şi dotate de către autorităţile 

administraţiei locale, în termen de un an de la intrarea în vigoare a 

ordonanţei, conform standardelor stabilite prin ordin al ministrului 

sănătăţii publice; sumele necesare amenajării şi dotării spaţiilor  se 

asigură de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a 

cărei rază teritorială se află acestea. 

În finalul acestor discuţii, Comisia pentru sănătate şi familie 

a stabilit amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative 

privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale 

precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 

medical   (Pl-x299/2008) până la sesizarea comisiei cu proiectul de 

lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2008, care are 

acelaşi obiect de reglementare. 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a 

propunerii legislative pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 

7/2007 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului  

(Pl-x 578/2008) respinsă de către Senat. 

În opinia iniţiatorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

7 din 9 ianuarie 2007 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, mamele  studente nu primesc nici un ajutor din 
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partea statului. În ciuda faptului că legea prevede anumite beneficii 

acordate tinerelor mame, considerăm că prevederile  acesteia nu 

contribuie în mod eficient la stimularea tinerelor familii de a avea 

copii. 

În urma examinării, Comisia pentru sănătate şi familie a 

constatat că reglementările propuse se regăsesc în cuprinsul Legii 

nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze negativ propunerea legislativă pentru  

modificarea şi completarea Legii nr. 7/2007 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului  (Pl-x 578/2008). 

 

La punctul al cincilea al ordinii de zi,  comisia a discutat 

situaţia de la Spitalul de Copii „Prof.Dr.Victor Gomoiu” dispunând 

măsurile de rigoare. De asemenea, comisia a mai discutat şi alte 

probleme privind activitatea curentă a comisiei. 

 

La punctul  al şaselea al ordinii de zi, comisia a procedat la 

studiu individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor 

legislative înscrise în agenda comisiei. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi: 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan               ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD-L ) , 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ),  

dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian              ( Grup Parlamentar al PD-L ), 

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC),  

dl.dep.Bălan Doru Geany             ( Grup Parlamentar al PSD ), 

fiind absenţi motivat dl.dep.Movilă Petre   ( Grup Parlamentar al 

PD-L), dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PSD) şi 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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