
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr. 28/ 42 / 15 februarie 2007 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 13 – 15 februarie 2007 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 13 februarie 2007 între orele 14,00 – 19,00,  în ziua de 14 

februarie 2007 între orele 9,00 - 16,00 şi în ziua de 15 februarie 

2007 între orele 9,00 – 12,30 având următoarea ordine de zi: 

1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea 

Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 

nr.139/1995 (PLx 124/2006). 

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 

privind statutul profesional specific al medicului de medicină a 

muncii ( PLx 868/2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind 

exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 

Administrator
Original



 2

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 

România (Plx 898/2006). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, 

mijloace de transport, echipamente şi materiale în procesul de 

construire şi dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi 

feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, 

semnat la Sofia la 31 iulie 2006 ( PLx 27/2007). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia  a procedat la 

reexaminarea , la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România nr.139/1995 (PLx 124/2006), adoptată de către 

Senat în şedinţa din 19 decembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Legea are ca obiect principal de reglementare majorarea de la 

0,3 % la 1 % a timbrului Crucii Roşii perceput de instituţiile de 

cultură, divertisment şi organizaţiile sportive pentru fiecare bilet 

vândut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, 
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urmând ca fondurile colectate să fie virate în contul Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie. De asemenea legea precizează că 

fondurile necesare realizării atribuţiilor Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice şi nu prin bugetul Ministerului 

Finanţelor Publice care nu deţine atribuţii în domeniul de activitate 

al acestei societăţi . 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, 

adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România nr.139/1995 (PLx 

124/2006), în forma înaintată de Senat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a dezbătut proiectul 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.418 din 18 

octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului 

de medicină a muncii ( PLx 868/2006), adoptat de către Senat în 

şedinţa din 9 noiembrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Proiectul de lege cuprinde prevederi privind stabilirea 

atribuţiilor medicului de medicină a muncii din secţiile, 

compartimentele şi cabinetele de medicina muncii din ambulatoriul 

de specialitate aflate în subordinea spitalelor. De asemenea , în 

proiectul de lege se elimină prevederile referitoare la obligaţia 
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medicilor specialişti , cu competenţă în medicina de întreprindere, 

de a efectua stagiul de pregătire în cea de-a doua specialitate de 

medicina muncii şi a promova examenul până la data de 31 

decembrie 2007. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, 

adoptarea proiectului de lege cu 2 amendamente, unul de formă şi 

altul de fond. 

La art.43 alin.(3), comisia a aprobat, în unanimitate, ca 

sintagma „ şi de recuperare a bolilor profesionale...” să se 

înlocuiască cu sintagma „ şi de reabilitare medicală în caz de boli 

profesionale...” 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.213 din 27 mai 2004 privind exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România 

(Plx 898/2006). 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.213/2004 privind exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, având ca scop 

principal limitarea rolului acestei asociaţii profesionale 
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neguvernamentale la unul de coordonare, informare şi de stabilire 

de strategii. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât amânarea acordării 

avizului asupra propunerii legislative până la următoarea şedinţă 

pentru a da posibilitatea propunerii comisiei de a analiza 

numeroasele propuneri şi observaţii înaintate de Colegiul 

Psihologilor din România. 

 

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

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de 

transport, echipamente şi materiale în procesul de construire şi dare 

în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră 

între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 

iulie 2006 ( PLx 27/2007). 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a 

proiectului de lege , în forma înaintată de Guvern. 

 

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

probleme curente privind activitatea comisiei . 
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La punctul şase 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. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi:  

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

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

dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC), 

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

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

dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( 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 ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

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

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

neînregistrându-se absenţe. 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


