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PROCES VERBAL 
al şedinţei  comisiei din perioada 22 – 25.01.2007 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţi . 

Lucrările şedinţei 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. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional 

specific al medicului de medicina muncii (PLX 868/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului de Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea 

şi combaterea extinderii gripei aviare , semnat la Bucureşti la 5 octombrie 

2006  ( PLX 935/2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art.10 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, 
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domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români ( PLX 

974/2006). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata 

drepturilor de import şi altor impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială 

de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare 

grea ( PLX 973/2006). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

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

procedat la efectuarea dezbaterilor generale asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 

privind statutul profesional specific al medicului de medicina muncii (PLX 

868/2006), adoptat de către Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2006, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

calitate de coiniţiator,  Legea nr.418/2004 privind statutul profesional 

specific al medicului de medicină a muncii prevede , la art.43, faptul că 

secţiile şi compartimentele de medicină a muncii şi boli profesionale se află 

în subordinea spitalului, fără a se preciza atribuţiile profesionale ale 

medicilor de medicina muncii care îşi desfăşoară activitatea în aceste secţii. 

În vederea asigurării unui cadru legislativ neechivoc pentru buna 

desfăşurare a activităţii medicilor de medicina muncii din secţiile, 

compartimentele de medicina muncii/boli profesionale şi cabinetele de 

medicina muncii din ambulatoriul de specialitate aflate în subordinea 

spitalelor, această omisiune trebuie corectată, subliniază domnia sa . 
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În consecinţă, se impune introducerea unui nou text , ca alineat la 

art.43, în care să se precizeze atribuţiile acestor medici de medicina muncii 

privind desfăşurarea de activităţi diagnostice şi curative ale bolilor 

profesionale şi legate de profesiune pe perioada internării, desfăşurarea de 

alte activităţi de reabilitare medicală şi dispensarizare şi prescrierea de 

recomandări la externare care includ tratamente medicale, conchide domnia 

sa . 

Dl.dep.Movilă Petru , coiniţiator al proiectului de lege, intervine şi 

precizează că, din conţinutul art.46 reiese imposibilitatea medicilor 

specialişti , care au competenţă în medicina de întreprindere , de a fi 

menţinuţi în posturi după data de 31 decembrie 2007 în condiţiile în care nu 

susţin examenul de specialist în medicina muncii, dar şi cu efectuarea unui 

stagiu de pregătire în ce-a de-a doua specialitate. 

În condiţiile în care în România există un număr mare de medici 

specialişti care au competenţă în medicina de întreprindere, subliniază 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică  , majoritatea având o experienţă în domeniu 

mai mare de 15 ani şi având în vedere că de-a lungul timpului, până la 

apariţia Legii nr.418/2004, aceştia au obţinut o serie de certificate şi 

adeverinţe de absolvire a unor cursuri de medicina muncii, prevederea nu 

este necesară, motiv pentru care s-a propus abrogarea alin.(1) al art.46. 

În finalul acestor dezbateri generale, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, continuarea dezbaterilor, în fond, la 

următoarea şedinţă a comisiei. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului de Împrumut între România şi Banca Internaţională 



 4

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind 

prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare , semnat la Bucureşti la 5 

octombrie 2006  ( PLX 935/2006), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

sesizată. 

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

principalele obiective urmărite în cadrul acestui Proiect sunt: creşterea 

capacităţii de reacţie a instituţiile abilitate din România în cazul apariţiei de 

noi focare de gripă aviară sau a pandemiei de gripă aviară umană şi, în 

consecinţă, reducerea riscului pe care îl reprezintă gripa aviară atât pentru 

sectorul avicol cât şi pentru oameni. 

Costul total al proiectului este de 37,5 milioane euro, precizează în 

continuare dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  , respectiv 29,6 milioane euro 

împrumut de la banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi 

7,9 milioane euro de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii 

Publice şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor ( ANSVSA). 

Din suma împrumutului, 17,8 milioane euro vor reveni Ministerului 

Sănătăţii Publice iar 11,8 milioane euro ANSVSA. Prin Acordul de 

împrumut s-a creat posibilitatea finanţării retroactive din sume împrumutului 

a cheltuielilor efectuate de către ANSVSA înainte de semnarea acordului de 

împrumut, considerate de către BIRD ca fiind cheltuieli eligibile. 

Proiectul este structurat pe trei componente: sănătate animală, sănătate 

umană şi conştientizare publică, comunicare şi sprijin pentru implementarea 

proiectului. 

Componenta privind sănătatea animală, în valoare de 14,2 milioane 

euro, va fi implementată de către ANSVSA şi va finanţa achiziţionarea de 

bunuri, echipamente, servicii şi asistenţă tehnică pentru ANSVSA pentru 
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creşterea capacităţii de prevenire şi pregătire în caz de epidemie de gripă 

aviară, creşterea capacităţii de supraveghere , diagnostic şi cercetare a bolii, 

implementarea programelor de control a gripei aviare. 

Componenta privind sănătatea umană în valoare de 19,8 milioane 

euro, implementată de către Ministerul Sănătăţii Publice , va finanţa 

procurarea de bunuri, echipamente, servicii, lucrări civile pentru 

consolidarea sistemului naţional de sănătate publică şi supraveghere şi 

creşterea capacităţii sistemului sanitar de a gestiona situaţii de epidemie. 

Componenta de conştientizare publică, comunicare şi sprijin pentru 

implementarea proiectului în valoarea totală de 3,5 milioane euro, va fi 

realizată de către ANSVSA şi Ministerul Sănătăţii Publice . 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru intervine şi menţionează că 

implementarea proiectului se va realiza de către partea română prin 

intermediul Unităţii de Management a Proiectului deja existentă în cadrul 

Ministerului Sănătăţii Publice , care derulează proiectul de reformă a 

sectorului sanitar şi prin crearea unei  Unităţi de Management a Proiectului, 

comună cu Proiectul privind modernizarea sistemului de informare şi 

cunoaştere în agricultură, în cadrul ANSVSA, ceea ce va determina 

modificarea în acest sens a legii nr.170/2005 pentru ratificarea Acordului de 

împrumut dintre România şi BIRD privind finanţarea Proiectului pentru 

modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură. 

Sumele necesare acoperirii contribuţiei Guvernului României la 

finanţarea proiectului, intervine dl.dep.dr.Luchian Ion , rambursarea 

împrumutului, precum şi plata dobânzii şi a comisionului de angajament vor 

fi asigurate de bugetul de stat din sumele prevăzute anual, cu această 

destinaţie, în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi al ANSVSA. 
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În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului de Împrumut între România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea 

şi combaterea extinderii gripei aviare , semnat la Bucureşti la 5 octombrie 

2006  ( PLX 935/2006), în forma prezentată de Guvern. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru 

completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 

privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români ( PLX 974/2006), adoptat de către Senat în şedinţa din 13 decembrie 

2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr.290/2005 s-au stabilit criteriile 

privind domiciliul, reşedinţa şi punerea în legalitate a cetăţenilor români, în 

interesul rezolvării operative şi corecte a tuturor situaţiilor existente. Prin 

prevederile art.10 alin.(6) din actul normativ menţionat, verificările în 

Registrul Naţional de Evidenţă a persoanelor sau după caz furnizarea unor 

date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale , 

de către anumite instituţii se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi arată că, printre 

instituţiile prevăzute la art.10 alin.(6) nu sunt prevăzute autorităţile de 

sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Ministerul Sănătăţii 
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Publice, deşi Ministerul Sănătăţii Publice a iniţiat un Program naţional de 

evaluare a stării de sănătate a populaţiei, realizat prin intermediul medicilor 

de familie. 

De asemenea, intervine dl.dep.dr.Nechita Aurel , Ministerul Sănătăţii 

Publice derulează un program naţional de sănătate care se axează pe 

principalele boli transmisibile şi netransmisibile, urmărindu-se prevenirea 

acestora şi reducerea riscurilor pentru sănătatea primară a pacienţilor. 

Necesitatea realizării acestui program este determinată de rata mortalităţii şi 

morbidităţii mari în România. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu precizează că implementarea programului 

naţional de evaluare a stării de sănătate constituie o urgenţă, ţinând cont că 

prin acest program se urmăreşte realizarea unei evaluări concrete şi reale cu 

privire la starea de sănătate a întregii populaţii, în vederea stabilirii unor 

măsuri profilactice, de prevenire a unor boli cu impact major asupra 

mortalităţii şi morbidităţii din România. Pentru realizarea Programului 

naţional de sănătate sunt imperios necesare datele de evidenţă a tuturor 

cetăţenilor României, realizând astfel un control riguros asupra evidenţelor 

medicilor de familie. 

Pentru realizarea acestui obiectiv , intervine dl.dep.dr.Dida Corneliu,a 

fost propusă completarea art.10 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 97/2005, astfel încât Ministerul Sănătăţii Publice şi serviciile 

descentralizate ale Ministerului Sănătăţii Publice să beneficieze de 

exceptarea de la plata taxelor prevăzute de lege pentru verificările registrului 

Naţional de Evidenţă a Persoanelor. 

Urgenţa adoptării prezentului act normativ rezultă din necesitatea 

realizării Programului naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei, 

menţionează dl.dep.dr.Boeriu Valeriu , realizat prin intermediul medicilor de 
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familie, iar pentru implementarea acestui program este necesară obţinerea 

datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români, asiguraţi şi neasiguraţi. 

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

unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art.10 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români ( PLX 

974/2006), în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea 

de la plata drepturilor de import şi altor impozite şi taxe indirecte pentru o 

autospecială de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi 

operaţiuni de salvare grea ( PLX 973/2006), adoptat de către Senat în şedinţa 

din 13 decembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

Societatea de Medicină de Urgenţă şi Catastrofă din România va achiziţiona, 

din import, o autospecială de intervenţie pentru accidente colective, 

calamităţi şi operaţiuni de salvare grea în valoare de 280.000 euro, sumă 

obţinută din sponsorizări. 

Această autospecială va permite intervenţia operativă în situaţii 

deosebite pe întreg teritoriul ţării, sub directa coordonare a Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă, conchide domnia sa . 

Necesitatea dotării cu o astfel de autospecială, arată dl.dep.dr.Bonis 

Istvan , este justificată de creşterea alarmantă a numărului de intervenţii, ca 

urmare a gravelor accidente produse în ultimul timp, cât şi pentru 
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îmbunătăţirea performanţelor personalului medical şi paramedical care 

participă la intervenţiile de urgenţă şi care trebuie să aibă acces în mod 

curent la echipamente cu performanţe similare celor existente în Uniunea 

Europeană , cu scopul evident de a salva cât mai mulţi oameni. 

Promovarea prezentului act normativ, subliniază dl.dep.Movilă Petru , 

are în vedere că dotarea cu o astfel de autospecială de intervenţie pentru 

accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare grea şi care vizează 

interesul public în situaţii de urgenţă şi extraordinare, cât şi inexistenţa 

resurselor financiare necesare plăţii de către Societatea de Medicină de 

Urgenţă şi Catastrofă din România a obligaţiilor fiscale la momentul 

importului. 

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

unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata 

drepturilor de import şi alte impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială 

de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare 

grea ( PLX 973/2006),  în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte probleme 

curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul 6 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 


