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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de 24, 25 şi 26 aprilie 2007  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 24 aprilie 2007 între orele 14,00 – 19,00 , în ziua de 25 

aprilie 2007 între orele 9,00 - 15,30 şi în ziua de 25 aprilie 2007 

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

1. Dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

abrogarea dispoziţiilor Capitolului III1 din Legea nr.136/1995 

privind asigurările şi reasigurările în România (PLx 225/2007). 

2. Dezbateri, în fond,  asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din 

unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  (PLx 257/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2007 pentru abrogarea unor 
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prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.94/2004 privind 

reglementarea unor măsuri financiare  (PLX 256/2007). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise 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 abrogarea dispoziţiilor Capitolului III1 din Legea 

nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România (PLx 

225/2007), adoptat de către Senat în şedinţa din 29 aprilie 2007, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională şi cu care este 

sesizată, în comun, cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect abrogarea Capitolului III1 

„Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională pentru 

medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei 

medicale” din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi 

reasigurările în România. 

Având în vedere că, anterior, prin Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, asigurarea obligatorie de răspundere 

civilă profesională pentru medici, farmacişti şi alte persoane din 

domeniul asistenţei medicale s-a reglementat în Capitolul V al 

Titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a 
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furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi 

farmaceutice” comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea 

proiectului de Lege pentru abrogarea dispoziţiilor Capitolului III1 

din Legea nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în 

România (PLx 225/2007), în forma înaintată de Senat. 

S-a realizat astfel şi dezideratul impus prin art.15 alin.(2) din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, potrivit căruia, „în cazul 

existenţei unor paralelisme, acestea vor fi înlăturate prin abrogare”. 

 

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

dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.23/2007 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar  (PLx 257/2007), adoptată de 

Senat în şedinţa din 11 aprilie 2007. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din 

unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.125/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Prin proiectul de lege se instituie acordarea unei indemnizaţii 

pentru activitatea de prevenţie sanitară de 15 % din salariul de bază 
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şi a unei indemnizaţii de stabilitate egală cu salariul minim brut pe 

ţară garantat în plată. De asemenea, se prevede majorarea salariilor 

de bază ale personalului contractual din unităţile sanitare publice 

din sectorul sanitar cu 5 % începând cu 1 ianuarie 2007, cu 2 % 

începând cu 1 aprilie 2007, cu 30 % începând cu 14 aprilie 2007, 

iar pentru unele funcţii prevăzute în anexa nr.1 încă o creştere în 

plus a salariilor de bază cu 12 %, respectiv cu 15 %. 

În urma dezbaterilor generale s-au desprins o serie de aspecte 

referitoare la dreptul personalului contractual din sistemul sanitar 

de a beneficia de servicii medicale, tratament şi medicaţie în regim 

gratuit numai la recomandarea medicului de familie şi a medicului 

de specialitate, precum şi extinderea dreptului de a  beneficia de 

tichete de masă la personalul contractual din instituţiile de sănătate 

publică, medicină legală şi centrele de transfuzie sanguină. 

La cererea Ministerului Sănătăţii Publice comisia a hotărât, în 

unanimitate, amânarea dezbaterilor pe articole pentru următoarea 

şedinţă de comisie pentru ca acesta să poată înainta o serie de 

amendamente. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa 

Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri 

financiare  (PLX 256/2007), adoptat de Senat în şedinţa din 11 

aprilie 2007. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea 

unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind 

reglementarea unor măsuri financiare. Deoarece, în prezent, 

prevederile legislative privind contribuţiile sociale datorate de 

persoanele fizice pe baza declaraţiei de asigurare referitoare la 

masa impozabilă, precum şi categoriile de plătitori, modalitatea de 

declarare, condiţiile care trebuie să fie îndeplinite de categoriile de 

asiguraţi nu sunt corelate în prezent se impune promovarea 

prezentului act normativ.  

Comisia , în urma dezbaterilor, a hotărât, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi 

din Ordonanţa Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor 

măsuri financiare  (PLX 256/2007), în forma înaintată de Senat. 

 

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

probleme curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul cinci 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 16 deputaţi:  

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

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

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

( Grup Parlamentar al PC), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup 

Parlamentar al PNL) 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 ) , 

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

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( 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  


