
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

 Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/  344 / 1 august 2003

PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din perioada 28 iulie -  31 iulie 2003

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi .

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei .

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:

1. Reexaminarea propunerii legislative privind formarea profesională şi

pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor .

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor între Ministerul Sănătăţii şi

Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea

a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei,

semnate la Geneva la 6 iunie 2003.

3. Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate ( PL 334/1998).

4. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 155/1999 pentru modificarea art.101 din Legea

asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 ( PL 419/1999).
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5. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru completarea Legii

nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate ( PL 195/2001).

6. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 ( PL 267/2001).

7. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi

completarea Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate ( PL 701/2001).

8. Dezbateri asupra propunerii legislative privind asigurările sociale

de sănătate ( PL 709/2001).

La primul punct al ordinii de zi , comisia a luat în dezbatere raportul

nr.28/737/18 decembrie 2002 asupra propunerii legislative privind formarea

profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor, la aceste discuţii

participând din partea Ministerului Sănătăţii domnul prof.dr.Florian Popa,

director al Centrului Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor,

Farmaciştilor, altui Personal cu Studii Superioare şi Asistenţilor Medicali.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că Ministerul

Sănătăţii a înaintat în scris o serie de amendamente care vizează îmbunătăţirea

iniţiativei legislative şi dă cuvântul domnului prof.dr.Florian Popa, care arată

necesitatea înfiinţării Autorităţii Naţionale pentru Coordonarea Învăţământului

Postuniversitar Medical şi Farmaceutic Uman, în concordanţă cu recomandările

Uniunii Europene. Astfel, Autoritatea Naţională pentru Coordonarea

Învăţământului Postuniversitar Medical şi Farmaceutic Uman asigură un

management unitar la nivel naţional al programelor de specializare şi dezvoltare

profesională a medicilor şi farmaciştilor, elaborează standarde de calitate pentru

acreditarea programelor de  pregătire postuniversitară şi aplică strategiile

specifice ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi

Tineretului în domeniul învăţământului postuniversitar. Domnia sa arată în

continuare că în toate ţările membre ale Comunităţii Europene, managementul
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unitar al învăţământului medical postuniversitar este coordonat de o autoritate

naţională independentă atât politic cât şi financiar.

  Având în vedere cele menţionate mai sus şi în urma discuţiilor care au

avut loc, comisia a hotărât examinarea acestor amendamente şi întocmirea unui

raport de înlocuire.

În continuare comisia a trecut la dezbaterea amendamentelor.

Art.1.alin.(1) Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi

doamna dep.dr.Ana Florea propun ca necesarul de medici şi farmacişti să fie

stabilit atât de cerinţele determinate de strategiile programelor naţionale de

sănătate cât şi de intrările şi ieşirile din sistemul de sănătate; acest amendament

este aprobat în unanimitate de membrii comisiei.

În continuare, se introduc alineatele (2) - (5) la propunerea

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, dl.dep.farm.Ion Burnei,

doamnei dep.dr.Ana Florea, care fac referire la înfiinţarea Autorităţii Naţionale

pentru Coordonarea Învăţământului Postuniversitar Medical şi Farmaceutic

Uman în conformitate cu cerinţele moderne de dezvoltare a învăţământului

postuniversitar şi a recomandărilor Uniunii Europene a Medicilor Specialişti.

Totodată se prevăd atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Coordonarea

Învăţământului Postuniversitar Medical şi Farmaceutic Uman precum şi modul

de finanţare.

Art.5.

În continuare,  dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că

prevederile Uniunii Europene reglementează o durată de 2 � 7 ani pentru

obţinerea specialităţii medicale şi farmaceutice, în funcţie de specialitate

( medicină, stomatologie şi farmacie ), prevederile Uniunii Europene , arătând că

pentru farmacie durata de specializare este de 2 ani.

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate.
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Art.8.

Dl.dep.farm.Ion Burnei propune ca la art.8 alin.(2), pentru corelare cu

titlul legii, după sintagma �numărului de medici� să se introducă sintagma �şi

farmacişti�.

 Supus la vot, amendamentul este adoptat în unanimitate.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei arată că textul art.9, care se referă la unităţile

unde rezidentul îşi desfăşoară pregătirea de specialitate, este incomplet întrucât

nu cuprinde şi unităţile stomatologice şi farmaciile. În consecinţă, propune

completarea textului astfel: �Rezidentul participă la activităţi specifice în clinici,

unităţi stomatologice sau farmacii sau secţiile (�)�. Acest amendament are eat

şi acordul Ministerului Sănătăţii.

Amendamentul este adoptat în unanimitate.

Art.10.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că Ministerul

Sănătăţii nu poate organiza admiterea în rezidenţiat prin concurs, exclusiv cu

participarea instituţiilor de învăţământ deoarece acestea sunt subordonate

Ministerului  Educaţiei , Cercetării şi Tineretului; de asemenea, în organizarea

rezidenţiatului trebuie implicată Autorităţii Naţionale pentru Coordonarea

Învăţământului Postuniversitar Medical şi Farmaceutic Uman în conformitate cu

atribuţiile care îi revin. În consecinţă, domnia sa propune eliminarea sintagmei

�exclusiv a instituţiilor� din textul art.10 alin.(1). De asemenea, la art.10 alin.(3)

domnia sa apreciază că a fost omisă medicina de familie şi ca urmare propune

completarea acestuia cu lit.f) �medicina de familie�.

Cele 2 amendamente care au fost propuse şi de Ministerul Sănătăţii au

fost adoptate în unanimitate .

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că tematica de

concurs pentru admiterea în rezidenţiat nu poate avea trunchi comun pentru

toate grupele de specialităţi. Astfel, dacă grupa de specialităţi medicale,

chirurgicale, mdicina de familie, paraclinice şi de laborator au un trunchi comun,
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stomatologia şi farmacia au tematici separate. Aceasta reprezintă o motivare

temeinică pentru a completa alin.(6) al art.10. astfel: �Tematica de concurs are

trunchi comun pentru grupele de specialităţi medicale, chirurgicale, medicină de

familie, paraclinice şi de laborator (�)�

Supus la vot, amendamentul a fost adoptat în unanimitate .

Doamna dep.Constanţa Popa a propus ca, la art.10 alin.(4), sintagma

�Nomenclatorul specialităţilor medicale şi farmaceutice, competenţe şi

supraspecializări pentru reţeaua medicală� să se înlocuiască cu sintagma

�Nomenclatorul specialităţilor medicale şi farmaceutice, supraspecializări şi

competenţe pentru reţeaua de asistenţă medicală�, conform ordinului ministrului

sănătăţii şi familiei nr.2013/2001.

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

Art.16.

Doamna dep.Iulia Pataki a propus ca, pentru folosirea termenilor adecvaţi

şi pentru precizarea situaţiilor concrete de finanţare, cuvântul �fondul� să se

înlocuiască cu cuvântul �bugetul�, iar după sintagma �cu medicul rezident� să se

introducă sintagma �medicul stomatolog rezident, respectiv farmacistul

rezident�.

Supus la vot, amendamentul a fost adoptat în unanimitate .

Art.18.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că nu este

posibilă finalizarea rezidenţiatului printr-un examen anual întrucât cetăţenii

străini care se specializează în România încep pregătirea la date diferite. De

asemenea, cadrele didactice încep pregătirea şi o finalizează în funcţie de

intrarea în Universitatea de Medicină şi Farmacie. În consecinţă, domnia sa

propune ca, din textul art.18 alin.(1), să se elimine cuvântul �anual�. De

asemenea, la alin.(2) al aceluiaşi articol domnia sa propune ca, în conformitate

cu terminologia uzitată, cuvântul �diplomă� să se înlocuiască cu cuvântul
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�certificat�. Examenul pentru obţinerea statutului de medic specialist este

organizat de către Autoritatea Naţională pentru Coordonarea Învăţământului

Postuniversitar Medical şi Farmaceutic Uman. Această propunere este susţinută

şi de dl.dep.dr.Ion Luchian.

Supuse la vot, amendamentele propuse şi de către Ministerul Sănătăţii au

fost adoptate în unanimitate.

Art.19.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că Ministerul

Sănătăţii a recomandat ca art.19 să fie armonizat cu legislaţia Uniunii Europene .

Domnia sa apreciază că amendamentul comisiei, prin care se elimină sintagma

�dacă durata stagiilor şi� , este corect şi armonizat cu reglementările europene în

materie. Astfel specialitatea obţinută în străinătate este recunoscută de

Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Coordonarea Învăţământului

Postuniversitar Medical şi Farmaceutic Uman dacă corespunde standardelor

naţionale de pregătire şi examinare sau reglementărilor aprobate de Uniunea

Europeană.

Art.21.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă propunerea

Ministerului Sănătăţii privind modificarea art.21 alin.(1) din raportul comisiei,

conform căreia se doreşte ca obţinerea celei de-a doua specialităţi să se facă prin

concurs, cu taxă. De asemenea, Ministerul Sănătăţii consideră că alin.(2) al

aceluiaşi articol, care se referă la lista privind a doua specializare, trebuie inclus

în alin.(1).

Opinia domniei sale este că cea de-a doua specialitate este opţională şi ca

urmare, se poate efectua fără un nou concurs de intrare în rezidenţiat, dar cu

taxă. În consecinţă, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei nu susţine

propunerea Ministerului Sănătăţii . Referitor la includerea alin.(2) în alin.(1) al

art.21 , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că este vorba de



7

o reglementare distinctă care nu trebuie inclusă ca pct.3 în cadrul alin.(1) a

art.21, propunând să rămână în formularea prezentată în raportul comisiei.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan este de acord cu propunerea antevorbitorului

său, subliniind că a doua specialitate este opţională şi deci un nou concurs nu

este necesar pentru admiterea la această specialitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a supus la vot art.21

alin.(1) aşa cum a fost reformulat iniţial de către Ministerul Sănătăţii . Acesta a

fost respins, în unanimitate, adoptându-se forma prezentată în raportul comisiei

pe baza propunerilor formulate de deputaţi.

Art.23.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei propune ca la art.23 alin.(1) să se precizeze

competenţele sau supraspecializările. Astfel, după sintagma �aferente fiecărei

specialităţi� să se introducă sintagma �medicale, stomatologice şi

farmaceutice�� Aceste competenţe sunt cuprinse în Nomenclatorul

specialităţilor medicale şi farmaceutice.

Această precizare este necesară pentru o exprimare unitară şi completă.

Supus la vot, art.23 alin.(1) a fost adoptat, în unanimitate, în forma

amendată.

Art.24.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că, pentru

acoperirea tuturor competenţelor şi pentru precizarea actului normativ de

aprobare, este necesară completarea art.24 alin.(1) cu sintagma �şi de unităţile

sanitare� şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii .�

De asemenea, pentru corelare cu alin.(1), propune  să se introducă un nou

alin.(3) cu următorul conţinut : �Examenul pentru obţinerea de competenţe şi

supraspecializări este organizat de Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională

pentru Coordonarea Învăţământului Postuniversitar Medical şi Farmaceutic

Uman care eliberează şi certificatele respective.�
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Doamna dep.dr.Ana Florea apreciază că aceste precizări sunt necesare

deoarece, în prezent, există competenţe precum acupunctura, homeopatia sau

ecografia, pentru care nu există catedre de învăţământ. Amendamentele sunt

susţinute şi de Ministerul Sănătăţii.

Supuse la vot, cele 2 amendamente sunt adoptate în unanimitate.

Art.26.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă propunerea

făcută de către Ministerul Sănătăţii privind reformularea textului alin.(2), din

raportul comisiei, referitoare la aprobarea formelor de educaţie medicală

continuă prin ordin al ministrului sănătăţii . Ministerul Sănătăţii motivează

această recomandare prin faptul că nu poate aproba prin ordin participarea la

manifestări ştiinţifice şi publicarea de materiale ştiinţifice din domeniul medical

sau farmaceutic.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei nu este de acord cu

recomandarea făcută de Ministerul Sănătăţii (eliminarea sintagmei �prin ordin al

ministrului sănătăţii�), întrucât alin.(1) al aceluiaşi articol defineşte educaţia

medicală continuă ca forma de pregătire postuniversitară care cuprinde

totalitatea formelor de pregătire teoretică şi practică nu numai pentru

îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe (la care face referire Ministerul Sănătăţii ),

dar şi pentru dobândirea de abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii

actului medical.

Dl.dep.farm.Ion Burnei este de acord cu antevorbitorul său, arătând că

este necesară menţinerea, în textul alin.(2), a sintagmei �prin ordin al ministrului

sănătăţii � care face referire la toate formele de educaţie medicală şi care trebuie

să fie unicestandard pentru toţi. Acest lucru trebuie să se realizeze numai prin

ordin al ministrului sănătăţii.

Supusă la vot, propunerea Ministerului Sănătăţii , care nu a formulat un

text concret, a fost respinsă în unanimitate, fiind adoptată forma comisiei

�Formele de educaţie medicală continuă se aprobă prin ordin al ministrului
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sănătăţii �� Alin.(3) al art.26, la propunerea dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ,

vicepreşedintele comisiei , dl.dep.Petre Naidin şi  doamnei dep.Constanţa Popa,

este anulat în unanimitate de membrii comisiei, deoarece reglementările

prevăzute nu mai au obiect.

Art.27.

Dl.dep.dr.Ion Luchian a propus ca, pentru a avea o exprimare unitară, la

art.27 şi în tot cuprinsul legii, sintagma �cu profil medico-farmaceutic� să se

înlocuiască cu sintagma �de profil medical şi farmaceutic.� De asemenea, la

alin.(3) domnia sa propune eliminarea cuvântului �Toate� deoarece nu toate

formele de educaţie medicală sunt creditate cu puncte valorice. Aceleaşi

propuneri au fost făcute şi de Ministerul Sănătăţii .

Supuse la vot, amendamentele au fost adoptate în unanimitate.

Art.30 şi art.31.

Dl.dep.dr.Liviu Dragoş propune eliminarea art.30 şi art.31 întrucât

prevederile acestora nu sunt de nivelul legii. Articolul 30 cuprinde reglementări

privind posibilitatea Ministerului Sănătăţii de a emite ordin de echivalare în

rezidenţiat a perioadei încadrării ca medic de medicină generală, stomatolog,

farmacist, cu pregătirea în rezidenţiat pentru specialitatea de medicină de

familie, de urgenţă, stomatologie. Art.31  prevede că, în cazurile prevăzute la

art.30, confirmarea se face pe baza unui examen. Domnia sa consideră că toate

aceste reglementări pot face obiectul normelor de aplicare a legii.

Supuse la vot, cele 2 articole au fost eliminate.

Ca urmare a eliminării celor 2 articole, următoarele articoile se

renumerotează.

Art.37.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că, pentru o

precizare completă, art.37 alin.(2) trebuie să se completeze, la finalul textului, cu

sintagma �ca şef de secţie sau şef de laborator�. Art.37 alin.(2) precizează care

sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească medicul în situaţiile privind
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alegerea şefului de clinică. Acest amendament este propus şi de către Ministerul

Sănătăţii .

Supus la vot, textul art.37 astfel amendat , care prin renumerotare devine

art.35, este adoptat în unanimitate.

Art.41.

Doamna dep.Iulia Pataki propune ca art.41, care prin renumerotare

devine art.39, să se completeze cu sintagma �şi unităţi specializate din

subordinea Ministerului Sănătăţii �. Această precizare este necesară pentru a

face o delimitare corectă a atribuţiilor unităţilor specializate care organizează

învăţământul postuniversitar de formare şi instruire în domeniul sănătăţii publice

şi a managementului. Amendamentul a fost propus şi de Ministerul Sănătăţii.

Supus la vot, amendamentul este adoptat în unanimitate.

Art.42.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că  medicii

şi farmaciştii, încadraţi prin concurs pe funcţii de preparator sau asistent

universitar, trebuie să fie confirmaţi ca rezidenţi prin ordin al ministrului

sănătăţii conform prevederilor art.42 alin.(1) şi nu pe bază de concurs de

rezidenţiat, în condiţia în care s-a clasificat  în limita numărului de locuri

publicat la grupa la care a participat,  după cum a propus iniţial Ministerul

Sănătăţii. Domnia sa argumentează pentru menţinerea textului din raportul

comisiei, prin faptul că instituţiile de învăţământ superior medical şi farmaceutic

organizează concursuri, având tematică de specialitate, pentru ocuparea acestor

posturi. Aceasta, cu atât mai mult cu cât actualmente Centrul Naţional de

Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, altui Personal cu studii

superioare şi Asistenţilor Medicali susţine forma iniţială a propunerii legislative.

Dl.dep.farm.Ion Burnei susţine menţinerea textului din raport.

Dl.dep.dr.Ion Luchian nu este de acord cu propunerea Ministerului

Sănătăţii şi subliniază că, textul din raportul comisiei, este cel corect.
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Supus la vot, amendamentul Ministerului Sănătăţii a fost respins în

unanimitate, fiind acceptat textul comisiei din raport.

Doamna dep.dr.Ana Florea propune ca, la art.42 alin.(3), sintagma �ca

personal neatestat� să se elimine deoarece nu există o astfel de funcţie.

De asemenea, propune ca, la alin.(4), sintagma �dacă la concursul de

rezidenţiat deţin un punctaj cel puţin egal cu al ultimului candidat admis la

grupa respectivă de specialităţi� să se înlocuiască cu sintagma �care se stabileşte

prin ordin al ministrului sănătăţii � pentru ca şi doctoranzii cu frecvenţă să

beneficieze de aceleaşi condiţii de confirmare ca şi rezidenţii în specialitatea

corespondentă precum şi preparatorii şi asistenţii universitari. Aceste

amendamente au fost propuse şi de către Ministerul Sănătăţii .

Supuse la vot cele 2 amendamente au fost adoptate în unanimitate.

Doamna dep.Iulia Pataki a propus ca, în tot cuprinsul legii, să se

precizeze � medic şi medic dentist sau farmacist�.

Supus la vot amendamentul este  adoptat în unanimitate.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a supus la vot, iar

comisia a adoptat în unanimitate, propunerea legislativă cu amendamentele

adoptate, care vor face obiectul raportului de înlocuire.

La punctul 2 al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei, arată că prin adresa 449 din 30 iunie 2003, Biroul Permanent al

Camerei Deputaţilor a sesizat comisia pe fond şi în procedură de urgenţă pentru

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor între Ministerul

Sănătăţii şi Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei

privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA

şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003. În continuare, domnia sa

arată că prezentul proiect de lege supus atenţiei Parlamentului spre aprobare,

are drept scop ratificarea a două acorduri de împrumut nerambursabil dintre
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Ministerul Sănătăţii şi Fondul Global de combatere a SIDA, tuberculozei şi

malariei, semnate laGeneva la 6 iunie 2003.

De asemenea, proiectul de lege reglementează condiţiile care trebuiesc

îndeplinite de către Guvernul României pentru acordarea primei tranşe de

finanţare nerambursabilă, şi anume organizarea în condiţiile solicitate de Fondul

Global a Unităţii de Management a Proiectului Băncii Mondiale în cadrul

Ministerului Sănătăţii pentru a asigura coordonarea, gestionarea şi

implementarea proiectelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei. În

proiectul de lege se mai prevede că persoanele juridice române, fără scop

patrimonial contractate ca implementator în cadrul programelor respective sunt

exceptate de la plata impozitului pe profit pentru veniturile realizate din

finanţarea din credite nerambursabile de la FondulGlobal. Bunurile şi serviciile

achiziţionate din ţară sau importate, care fac obiectul programelor privind

combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, cu finanţare nerambursabilă

de la Fondul Global sunt scutite de la plata taxelor vamale, a comisionului vamal

şi a taxei pe valoarea adăugată.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , vicepreşedintele comisiei , este de acord cu

prezentarea făcută de antevorbitor cu atât mai mult cu cât proiectul de lege are

avize favorabile din partea Consiliului legislativ şi a Comisiei juridice, de

disciplină şi imunităţi.

Faţă de cele arătate, comisia aprobă în unanimitate proiectul de lege

privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru

ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Fondul Global de combatere

a SIDA, tuberculozei şi malariei privind acordarea a două credite

nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la

Geneva la data de 6 iunie 2003.
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Punctele 3-8 ale ordinii de zi au ca obiect comun de reglementare

sistemul de asigurări sociale de sănătate. Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei, arată că în acest moment, la Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului se află în dezbatere în faza finală o iniţiativă

legislativă având acelaşi obiect de reglementare. Ca atare, propune membrilor

comisiei amânarea dezbaterilor asupra acestor puncte pentru a fi discutate

solidar cu propunerea legislativă menţionată.

Membrii comisiei aprobă în unanimitate această propunere.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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