
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr. 28/237 / 2  iunie 2005 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 31.05, 1 şi 2.06.2005 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 31.05.2005 între orele 14,00 – 19,00, în ziua de 1.06.2005 între orele 

9,00 – 15,00 şi în ziua de 2.06.2005 între orele 9,00 – 12,00 având 

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. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul 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). 

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, strategia guvernului privind reforma în sistemul sanitar trebuie 
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să aibă în vedere asigurarea permanentă a serviciilor medicale calitative, 

ceea ce implică folosirea experienţei profesionale a medicilor.  În acest 

sens, prezentul proiect de lege, care modifică articolul 16 al Legii 

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

şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România , dă posibilitatea 

medicilor femei să îşi continue activitatea medicală, la cerere, până la 

vârsta de 65 de ani.  

În urma dezbaterilor din comisie s-au desprins următoarele aspecte 

principale: 

1. Este necesară promovarea prezentului proiect de lege 

avându-se în vedere următoarele :  

- 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 categoriile profesionale 

acoperite de sistemul public de pensii; 

- în majoritatea ţărilor s-a statuat un principiu de egalizare a 

vârstei de pensionare şi de creştere a acesteia; 

- deoarece pregătirea continuă şi perfecţionarea medicilor are 

o durată mai mare comparativ cu alte categorii profesionale, este necesar 

să se acorde posibilitatea acestora de a aplica experienţa profesională 

acumulată atât în folosul pacienţilor cât şi a medicilor tineri; 

- prezentul proiect de lege elimină inechitatea existentă în 

art.16 al Legii nr.306/2004 prin care se precizează vârste de pensionare 

diferite la medicii femei faţă de medicii bărbaţi. 

Proiectul de lege poate fi îmbunătăţit şi, în acest sens, s-au făcut o 

serie de propuneri: 
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- s-a apreciat că, pentru eliminarea discriminărilor, este 

necesară extinderea prevederilor şi la medicii dentişti şi asistenţi medicali 

care funcţionează după legi speciale; 

- deoarece prevederea privind obligativitatea pensionării 

femeilor medic la vârsta de 65 de ani este în dezacord cu cea a femeilor 

care exercită o altă profesie s-a propus ca dreptul acestora de continuare a 

activităţii peste vârsta de 60 de ani să se facă prin prelungiri anuale sau 

numai în condiţiile colaborării cu un rezident şi, în a treia variantă, numai 

cu acordul Direcţiei de sănătate publică pentru zonele cu deficit de 

medici; 

- în ceea ce priveşte pensionarea la cerere s-au propus două 

variante: la împlinirea vârstei de 60 de ani la bărbaţi şi la împlinirea 

vârstei de 55 de ani la femei aşa cum este prevăzut în Legea nr.306/2004 

privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Medicilor din România, respectiv la 60 de ani 

indiferent de sex ; 

- o altă propunere se referă la dreptul de a deţine funcţia de 

director general în cadrul spitalelor clinice universitare şi institute de 

cercetare medicală peste vârsta de 65 de ani; 

- referitor la medicii de familie stabiliţi în mediul rural s-a 

propus continuarea activităţii, după împlinirea vârstei de pensionare, 

numai în zona de reşedinţă. 

2. Un alt punct de vedere prezentat în cadrul dezbaterilor a fost 

cel privind respingerea proiectului de lege, întrucât prelungirea 

obligatorie a vârstei de pensionare ar duce la blocarea unor posturi pentru 

absolvenţi ai facultăţii de medicină sau rezidenţi ai medicinii de familie. 

S-a apreciat că activitatea medicului de familie este o activitate cu o mare 

încărcătură profesională şi, ca urmare, prelungirea activităţii unei femei 
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medic până la vârsta de 65 de ani este solicitantă având în vedere 

condiţiile deosebit de dificile din unele zone rurale. 

În urma dezbaterilor, pe 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  comisia a hotărât continuarea, în următoarea şedinţă, a 

dezbaterilor asupra proiectului de lege,  întrucât s-au solicitat atât 

punctele de vedere de la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Integrării 

Europene cât şi avizele de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 

respectiv Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

 

La punctul doi comisia a discutat şi alte probleme curente privind 

activitatea comisiei. 

 

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. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei ( 15 ) au absentat motivat 

dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD )  şi dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  
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