
  
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 31.03.1999 

 
 

 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 31 martie 1999, între orele 9,00-13,00, având următoarea ordine 
de zi: 

1. Dezbateri generale privind propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.74/1995 privind exercitarea 
profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Medicilor din România. 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege 
pentru acceptarea amendamentelor aduse la art.24 şi 25 din Constituţia 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prin Rezoluţia 51.23, adoptată la 
Geneva la 16 mai 1998 de către Adunarea Mondială a Sănătăţii, în cadrul 
celei de a 51-a sesiuni. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr.90/1996. 

4. Votul final asupra proiectului de Lege privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor. 

5. Alte probleme privind activitatea comisiei. 
 
La primul punct al ordinei de zi, având în vedere lipsa de la 

dezbateri a iniţiatorului propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 
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România, respectiv a domnului dep.dr.Baranyi Francisc, comisia a 
hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor. 

În continuare comisia a luat în discuţie proiectul de Lege 
pentru acceptarea amendamentelor aduse la art.24 şi 25 din Constituţia 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prin Rezoluţia 51.23, adoptată la 
Geneva la 16 mai 1998 de către Adunarea Mondială a Sănătăţii, în cadrul 
celei de a 51-a sesiuni a acesteia, cu care este sesizată în fond. La această 
sesiune, delegaţia României a fost condusă de ministrul sănătăţii şi a votat 
respectivele amendamente, al căror scop este reflectarea adecvată în 
Consiliul executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a numărului de 
state existente în cele două regiuni şi a poziţiei acestor regiuni faţă de 
politica globală a organizaţiei. Astfel, numărul membrilor Consiliului 
executiv a fost mărit de la 32 la 34 de membrii, încât numărul de membrii 
ai Regiunii Europene şi ai Regiunii Pacificului Occidental, abilitaţi să 
desemneze câte un reprezentant în Consiliul executiv să poată fi adus la 
8, respectiv la 5. 

Comisia a votat, în unanimitate, adoptarea acestui proiect de 
lege în forma prezentată. 

La cel de-al treilea punct al ordinei de zi comisia a luat în 
dezbatere şi avizare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii protecţiei muncii nr.90/1996. 

Această lege reprezintă legea cadru în domeniul protecţiei 
muncii. În perioada care a trecut de la intrarea în vigoare a Legii 
nr.90/1996 şi până în prezent s-au constatat unele disfuncţionalităţi în 
aplicarea prevederilor legii. Având în vedere aceste aspecte, precum şi 
sfera de competenţă a Comisiei pentru sănătate şi familie, aceasta a 
hotărât, în unanimitate, avizarea proiectului de lege în forma prezentată. 

În continuare, în urma finalizării dezbaterilor în fond asupra 
proiectului de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
spitalelor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, ca 
acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei 
Deputaţilor, cu unele amendamente. 

Amendamentele admise sau respinse sunt redate în raportul 
comisiei. 

În finalul dezbaterilor care au avut loc, la propunerea 
domnului dep.dr.Ion Berciu preşedintele comisiei, Comisia pentru 
sănătate şi familie a solicitat, în scris, Comisiei pentru sănătate, ecologie 
şi sport a Senatului României o întrevedere, pentru ziua de 7 aprilie a.c., 
în care să se discute următoarele probleme: 

- Modul de funcţionare al sistemului de asigurări sociale de 
sănătate 
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- Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale 

- Alte probleme privind modul de desfăşurare a reformei în 
domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (15) a absentat 

domnul dep.dr.Baranyi Francisc (Grupul Parlamentar al UDMR). 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 
 
 
 
 


