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 La lucrările comisiei  sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absenţi 

motivat 2 deputaţi . 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- Dl.Ervin Szekely , secretar de stat, Ministerul Sănătăţii ; 

- Doamna Corina Ştefan, expert, Departamentul legislaţie din 

cadrul Ministerului Integrării Europene. 

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

preşedintele comisiei . 

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

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

modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de 

medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 

România  ( PLX 202/2005). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Administrator
Original



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

în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea art.16 din Legea 

nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea 

şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România  ( PLX 202/2005), 

adoptat de către Senat în şedinţa din 23 mai 2005. 

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

în domeniul sănătăţii Guvernul are responsabilitatea creşterii calităţii 

vieţii prin îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical şi 

apropierea de indicatorii de sănătate şi demografici ai ţărilor civilizate. 

Din păcate, o serie de indicatori specifici sănătăţii şi demografiei 

ne plasează în continuare pe poziţii inacceptabile în clasamentul 

european. Alocările bugetare pentru sănătate sub 4 % din PIB, cât şi 

cheltuielile totale efectuate în România pentru sănătatea fiecărui locuitor 

ne plasează pe ultima poziţie între ţările candidate la Uniunea Europeană 

în care se alocă minim 6 % din PIB. Pe fondul acestei subfinanţări 

cronice, managementul sistemului şi unităţilor sanitare este de slabă 

calitate, cu efecte dramatice asupra eficienţei cu care contribuţiile pentru 

asigurările de sănătate ale populaţiei sunt cheltuite. 

Strategia Guvernului trebuie să ţină cont atât de nevoile pacienţilor 

cât şi de cele ale cadrelor medicale Desigur că o reformă eficientă a 

sistemului sanitar, un management de calitate a unităţilor sanitare 

presupune costuri şi cheltuieli mari. Există însă şi o serie de măsuri pe 

care Guvernul le poate lua fără a implica un efort financiar deosebit. 

 Articolul 16 al Legii nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de 

medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 

România stabileşte condiţiile de pensionare ale medicilor. Acestea au un 

caracter de excepţie faţă de prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Astfel, medicii au 
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dreptul de a se pensiona pentru limita de vârstă la împlinirea vârstei de 60 

de ani femeile şi 65 de ani bărbaţii. 

De aceea se impune să acordăm atenţia cuvenită solicitărilor 

medicilor în sensul eliminării inechităţilor existente. Una dintre acestea 

este vârsta de pensionare diferită la medicii femei faţă de medicii bărbaţi. 

Prezenta propunere legislativă dă posibilitatea medicilor femei să 

îşi continue activitatea medicală, la cerere, până la vârsta de 65 de ani. 

S-a precizat că, în cadrul consultărilor tehnice cu privire la 

Capitolul II de negociere „Libera circulaţie a persoanelor”, desfăşurate la 

Bruxelles , la 6 octombrie 2003, s-a atras atenţia părţii române asupra 

necesităţii eliminării prevederilor discriminatorii, care stabilesc vârste 

distincte de pensionare pentru femei şi bărbaţi. Observaţia are un caracter 

general, având în vedere nu numai medicii, ci toate persoanele acoperite 

de sistemul public de pensii. 

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

acordă cuvântul dl.Ervin Szekely , secretar de stat, Ministerul Sănătăţii 

pentru a expune punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii asupra 

proiectului de lege aflat în discuţie. 

După cum precizează dl.Ervin Szekely , Ministerul Sănătăţii nu este 

iniţiatorul proiectului de lege, fiind vorba de o propunere legislativă care 

aparţine doamnei dep.Daniela Popa ( Grup Parlamentar Conservator ) . 

Propunerea legislativă, care a fost adoptată de către Senat, îndeplineşte 

toate cerinţele Uniunii Europene în domeniul exercitării profesiei de 

medic. 

Reprezentantul Ministerului Sănătăţii se pronunţă pentru aprobarea 

proiectului de lege în forma înaintată de către Senat. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi precizează că Guvernul 

susţine adoptarea acestei propuneri legislative numai dacă se aplică 

tuturor medicilor femei, indiferent de specialitate. 
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După cum arată dl.dep.dr.Paveliu Sorin , textul Senatului 

generează obligativitatea femeilor medic de a lucra până la împlinirea 

vârstei de 60 de ani ceea ce reprezintă o discriminare faţă de femeile care 

exercită o altă profesie. Domnia sa se pronunţă pentru eliminarea alin.(3) 

din proiectul de lege, astfel încât prevederile art.16 alin.(3) din Legea 

nr.306/2004 să rămână în vigoare. Astfel, medicii pot cere pensionarea la 

vârsta de 60 de ani bărbaţii şi 55 de ani femeile cu respectarea condiţiilor 

prevăzute de legislaţia de asigurări sociale de stat. 

Dl.Ervin Szekely solicită cuvântul şi menţionează că, în cadrul 

dezbaterilor care au avut loc la Senat, s-a urmărit eliminarea oricăror 

diferenţe între femeile medici şi bărbaţii medici, materia reglementată 

fiind pensionarea. Pensionarea la vârsta de 65 de ani este o opţiune, fapt 

care rezultă cu claritate din prevederile alin.(3). Oricare diferenţiere între 

vârsta de pensionare pentru medici, femei şi bărbaţi, nu este în spiritul 

reglementărilor Uniunii Europene, subliniază domnia sa . 

În materia pensionării arată  în continuare, dl.dep.dr.Ovidiu 

Brînzan , ţările membre ale Uniunii Europene au urmărit respectarea 

principiului de egalizare a vârstelor de pensionare, între sexe, precum şi 

acela al creşterii graduale a vârstei de pensionare. Privitor la unele temeri 

în legătură cu lipsa locurilor de muncă pentru absolvenţii facultăţilor de 

medicină, domnia sa menţionează că, atât perioada de pregătire 

profesională continuă a medicilor, cât şi speranţa de viaţă, reprezintă 

factori de echilibru. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică solicită cuvântul şi informează că 

multe dintre spitale au mari probleme privind angajarea şi promovarea 

medicilor. Prelungirea vârstei de pensionare la femei, la 65 de ani, va 

duce la blocarea multora dintre posturi. În aceste condiţii, mulţi dintre 

absolvenţii facultăţilor de medicină nu îşi pot găsi un loc de muncă. 
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Domnia sa propune ca prelungirea vârstei de pensionare, la 65 de 

ani pentru femei , să se facă numai cu acordul direcţiilor de sănătate 

publică. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu se pronunţă pentru respingerea 

proiectului de lege din următoarele considerente: 

- diferenţierea tendenţioasă făcută în expunerea de motive 

referitoare la activitatea medicului de familie; 

- blocarea unor posturi care ar putea fi ocupate de tinerii 

absolvenţi ai facultăţii de medicină sau a rezidenţiatului de medicină de 

familie; 

- activitatea medicului de familie este o activitate cu o mare 

încărcătură de responsabilitate şi având în vedere şi condiţiile deosebit de 

dificile din unele zone rurale considerăm că prelungirea activităţii unei 

femei medic de la vârsta de 60 de ani va fi încărcată de o mare doză de 

epuizare, lucru pe care un medic nu-l merită după o viaţă de muncă; 

- se consideră că este absolut necesară găsirea unor modalităţi 

de recompensare suplimentară a viitorilor medici pensionari; 

- în cazul medicilor de familie, propune continuarea activităţii 

până la vârsta prevăzută în proiectul legislativ, în condiţiile colaborării cu 

un tânăr absolvent de medicină sau rezidenţiat de medicină. 

Dl.Ervin Szekely solicită cuvântul şi subliniază că, prin prezentul 

proiect de lege, nu se urmăreşte protejarea stării materiale a medicilor 

care se pensionează. Esenţa legii o reprezintă experienţa şi competenţa 

profesională a acestor medici şi care sunt în măsură să salveze vieţile 

oamenilor. Prelungirea vârstei de pensionare la medicii femei este 

opţională. Obiectul legii nu îl constituie crearea unor noi locuri de muncă 

în sistemul sanitar. Aceste locuri de muncă sunt dependente de finanţarea 

sistemului sanitar. 
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Lipsa locurilor de muncă pentru medici reprezintă o problemă reală 

şi actuală, subliniază dl.dep.dr.Buşoi Cristian .Mărirea vârstei de 

pensionare pentru femeile medici, la 65 de ani, va accentua acest 

fenomen. După pensionare, medicii pot lucra în sistemul privat. Aceşti 

medici pensionari blochează accesul medicilor tineri la locurile de muncă. 

Domnia sa se pronunţă pentru pensionarea la 65 de ani numai cu 

acordul angajatorului sau a direcţiei de sănătate publică. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu solicită cuvântul şi propune ca, în 

cuprinsul legii, să se prevadă că medicii de familie femei, care au împlinit 

vârsta de pensionare, să îşi poată continua activitatea numai prin asociere 

cu un medic tânăr ( rezident). 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică se declară de acord cu caracterul 

opţional al legii. Problema medicilor tineri nu se poate soluţiona în 

prezentul proiect de lege, subliniază domnia sa . 

Domnia sa se pronunţă pentru aprobarea proiectului de lege în 

forma înaintată de către Senat. 

Varianta adoptată de către Senat soluţionează toate aceste 

probleme, care sunt deosebit de complexe, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . Domnia sa acordă 

cuvântul dl.dep.dr.Dida Corneliu . 

Prevederile proiectului de lege au un caracter opţional, arată 

dl.dep.dr.Dida Corneliu . Problema locurilor de muncă pentru medicii 

tineri este una complexă şi trebuie soluţionată de urgenţă. 

În continuare, dl.dep.dr.Luchian Ion se pronunţă pentru 

pensionarea medicilor la 65 de ani. Medicii fac investiţii în cabinetele 

medicale şi este nevoie de o perioadă mai mare de timp pentru ca aceste 

investiţii să se amortizeze. 
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Pentru clarificarea tuturor acestor aspecte dl.dep.dr.Paveliu Sorin 

solicită avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi al Comisiei 

pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune să se 

solicite aceste avize , în scris, astfel încât, până la următoarea şedinţă, 

acestea să se afle la dispoziţia comisiei. Domnia sa acordă cuvântul 

reprezentantului Ministerului Integrării Europene, doamna Corina Ştefan. 

Acest proiect de lege este binevenit, arată doamna Corina Ştefan. 

Prin prezentul proiect de lege se asigură principiul nediscriminării, 

precum şi tendinţa de creştere a vârstei de pensionare, conchide domnia 

sa . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

menţionează că, în Japonia, nu există o limită de vârstă de pensionare. 

Cine poate să muncească, munceşte. În ceea ce priveşte dreptul la muncă, 

domnia sa se pronunţă cu fermitate împotriva oricărei discriminări. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi arată că, de prelungirea 

vârstei de pensionare, trebuie să beneficieze şi celelalte categorii de 

personal sanitar prevăzut în legi speciale precum medicii dentişti, 

farmaciştii şi asistenţii medicali. 

Referindu-se la alin.(1) al art.16 din proiectul de lege, domnia sa 

arată că textul generează obligativitatea femeilor medic de a lucra până la 

împlinirea vârstei de 65 de ani, ceea ce reprezintă o discriminare faţă de 

femeile care exercită o altă profesie. De asemenea, titulatura corectă este 

de „doctor în ştiinţe medicale” şi nu „doctor în medicină”. În consecinţă, 

domnia sa propune următoarea reformulare: 

„(1) Medicii au dreptul la pensie pentru limită de vârstă la 

împlinirea vârstei de 60 de ani femeile şi 65 de ani bărbaţii. Persoanele de 

sex feminin au dreptul de a solicita, anual, prelungirea activităţii fără a 

depăşi vârsta de 65 de ani. Medicii care au obţinut titlul de doctor în 
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ştiinţe medicale pot rămâne în activitate până la vârsta de 70 de ani 

indiferent de sex.” 

Deoarece persoanele enumerate la alin.(2) pot continua , la cerere, 

activitatea medicală până la vârsta de 70 de ani, datorită titlului de 

„doctor în medicină”, domnia sa propune următoarea reformulare: 

„(2) Pentru persoanele care au obţinut titlul de doctor în medicină, 

menţinerea în activitatea medicală, după împlinirea vârstei de 70 de ani, 

se face cu acordul Colegiului Medicilor din România şi aprobarea 

Ministerului Sănătăţii .” 

După cum subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , amendamentul ignoră faptul că nu toţi doctorii în medicină sunt 

academicieni, profesori, conferenţiari universitari şi cercetători ştiinţifici 

gr.I şi II. Menţinerea în activitate, peste vârsta de 70 de ani, reprezintă un 

drept de care trebuie să beneficieze numai aceste categorii de medici. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin este de acord cu acest argument şi îşi 

retrage amendamentul. 

La propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

textul alin.(3) rămâne în discuţie. 

La alin.(5) dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune eliminarea tezei „ cu 

excepţia funcţiilor de director general şi director general adjunct de spital 

clinic universitar şi institute de cercetare, pentru persoanele prevăzute la 

alin.(2).” Domnia sa motivează că derogarea de la vârstă este dată numai 

pentru competenţă profesională nu şi pentru activitatea managerială. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că multe personalităţi ale lumii medicale româneşti deţin, în 

prezent, funcţii de director general sau director general adjunct de spital 

clinic universitar sau institute de cercetare. Aceste personalităţi ridică 

prestigiul unităţilor sanitare pe care le conduc. Domnia sa solicită , în 

acest sens, punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii . În opinia domniei 
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sale s-ar putea renunţa la excepţia privind funcţia de director general şi 

director general adjunct al spitalelor clinice universitare. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel este de acord ca excepţia să facă referire 

numai la directorii generali şi directorii generali adjuncţi de institute de 

cercetare, deoarece experienţa acestor personalităţi reprezintă un factor 

pozitiv. În funcţiile de director general şi director general adjunct a 

spitalelor clinice universitare ar trebui să fie numiţi mai mulţi medici 

tineri. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion se pronunţă ca excepţia să se refere numai la 

funcţia de director ştiinţific al institutelor de cercetare. 

Referindu-se la alin.(7) din Legea nr.306/2004 dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin apreciază că textul din lege este eronat, discriminarea pozitivă 

urmând a se face în funcţie de locul de exercitare a profesiei şi nu de 

locul unde domiciliază medicul. Astfel: 

„(7) Prin derogare de la prevederile alin.(4), medicii de familie care 

îşi exercită profesia de medic în mediul rural îşi pot continua activitatea 

după împlinirea vârstei de pensionare, al cerere, cu aviz anual eliberat de 

Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România , pe baza 

certificatului de sănătate.” 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan intervine şi propune reformularea 

textului , pentru mai multă precizie, „ (...) medicii de familie stabiliţi în 

mediul rural şi care îşi exercită profesia în zona de reşedinţă (...).” 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu se pronunţă împotriva prevederilor  din 

proiectul de lege care, în opinia domniei sale, îi îndepărtează pe medici de 

la exerciţiul dreptului la pensie. Teama medicilor de a ieşi la pensie se 

justifică prin nivelul redus al pensiilor. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată , în continuare , că prelungirea 

limitei de vârstă la pensionarea medicilor va duce la blocarea posturilor, 

care nu vor mai putea fi scoase la concurs. Referindu-se la prevederile 
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alin.(7), domnia sa propune ca „avizul Ministerului Sănătăţii şi Colegiului 

Medicilor din România „ să fie înlocuit cu „avizul direcţiei de sănătate 

publică”. 

Această opinie este susţinută şi de către dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei . 

Pentru a clarifica toate aceste aspecte, domnia sa solicită şi punctul 

de vedere al Ministerului Integrării Europene referitor la textele aflate în 

dezbatere. 

În finalul acestor dezbateri comisia a hotărât, în unanimitate, să 

amâne dezbaterile asupra  proiectului de Lege pentru modificarea art.16 

din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România  ( PLX 

202/2005) pentru viitoarea şedinţă atunci când la dispoziţia comisiei se 

vor afla  punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii, avizul Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială şi avizul Comisiei pentru egalitate de 

şanse între femei şi bărbaţi. 

 

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

discutat şi alte probleme curente privind activitatea sa . 

 

La punctul trei 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  
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