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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat 1 

deputat. 

La lucrările comisiei participă ca invitat dl.senator prof.dr.Dan Sabău, 

membru al Comisiei pentru sănătate publică a Senatului, în calitate de 

iniţiator al Legii privind organizarea cabinetelor de medicină sportivă           

( PLx886/2006/2007). 

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

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă ( PLx886/2006/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2008, secţiunea pentru sănătate ( PLx695/2007) . 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

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

la cererea Preşedintelui României a Legii privind organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor de medicină sportivă  ( PLx886/2006/2007) adoptată de către 

Senat în şedinţa din 24 septembrie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

unul dintre motivele cererii de reexaminare este legat de o eroare regretabilă 

de redactare prin care , între atribuţiile generale ale medicului de medicină 

sportivă, este aceea de a propune echipa tehnică, respectiv antrenor şi 

angajator, de a schimba tipul de antrenament, tipul de recuperare şi de 

refacere, determinat de starea de sănătate a sportivului. 

Domnia sa subliniază că nu intră în atribuţiile medicului de medicină 

sportivă propunerea antrenorului . De asemenea, în motivele cererii se 

consideră că textul trebuie să distingă astfel încât activităţile de recuperare şi 

de refacere ale sportivului să rămână exclusiv în sarcina medicului, nu doar 

ca acesta să le propună şi antrenorul să decidă. Tot astfel, tipul de 

antrenament trebuie să reprezinte responsabilitatea exclusivă a antrenorului, 

sarcina medicului fiind doar cea de a consilia echipa tehnică, voluntar  sau la 

cererea acesteia, în privinţa rezistenţei sportivului la anumite tipuri specifice 

de efort. 

De asemenea, în cererea de reexaminare se arată că legea conţine 

unele prevederi ce pot da naştere unor confuzii din cauza faptului că ea 

prevede îmbunătăţirea tipului de activitate fizică a sportivului, deci stabilirea 

elementelor antrenamentului , sunt în sarcina medicului şi nu în cea a 

antrenorului. De aceea, propune ca prevederea art.12 lit.A pct.d) să fie 
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reformulată în sensul ca medicul să consilieze echipa tehnică, voluntar sau la 

cerere, pentru îmbunătăţirea tipului de activitate fizică a sportivului. 

Legea trimisă spre promulgare constituie un puternic mijloc de 

susţinere a sportului de performanţă, arată în continuare dl.dep.dr.Nechita 

Aurel , prin acordarea posibilităţii cabinetelor de medicină sportivă de a 

încheia contracte cu casele de asigurări sociale de sănătate. 

Totodată, ca şi în cazul celorlalte specialităţi medicale, statutul 

medicilor de medicină sportivă trebuie elaborat de către aceşti medici, 

potrivit  principiului autonomiei profesionale, urmând ca ministrul sănătăţii 

publice doar să avizeze acest statut. 

Dl.sen.prof.dr.Dan Sabău propune ca, având în vedere necesitatea 

stabilirii unui for decizional pentru soluţionarea litigiilor diagnostice , după 

art.21 din lege să se introducă un nou articol, art.22, cu următorul cuprins: 

„Art.22. – (1) Comisia Naţională de Soluţionare a Cazurilor Deosebite 

şi a Litigiilor Profesionale în Medicina Sportivă se înfiinţează şi 

funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Medicină Sportivă , care 

asigură condiţiile tehnice de desfăşurare a activităţii. 

 

(2) Comisia Naţională de Soluţionare a Cazurilor Deosebite şi a 

Litigiilor Profesionale în Medicina Sportivă este  formată din: 

a) 3 medici desemnaţi de Institutul Naţional de Medicină Sportivă; 

b) un medic desemnat de şeful disciplinei de medicină sportivă a 

Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila; 

c) medicul specialist de medicină sportivă al sportivului analizat. „ 

 
Această propunere este însuşită şi susţinută de către 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.dr.Nechita Aurel. 
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Amendamentul a fost aprobat în unanimitate. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 

în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii 

privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă              

( PLx886/2006/2007) în forma înaintată de către Senat şi cu amendamentul 

care va face obiectul raportului de reexaminare. 

 

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

procedat la dezbaterea, în vederea avizării, a proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2008, secţiunea pentru sănătate ( PLx695/2007) cu care este 

sesizată, în comun, cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

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

bugetul pentru sănătate pe anul 2008 este dătător de speranţe fiind cel mai 

mare din ultimii 17 ani. Suma alocată pentru sănătate în anul 2008 a atins, 

pentru prima dată, nivelul de 4,5 % din PIB. La această sumă se pot adăuga 

sumele alocate de la bugetele locale. Această pondere se asigură din Fondul 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu 3,84 % din PIB şi 0,66 % de 

la bugetul Ministerului Sănătăţii Publice . 

Bugetul Ministerului Sănătăţii Publice alocat pentru anul 2008 este cu 

+ 24,7 % mai mare faţă de cel care a fost alocat în anul 2007, atingând suma 

de 4,96 miliarde lei. Bugetul Ministerului Sănătăţii Publice pe anul 2008 este 

alcătuit din suma alocată de la bugetul de stat ( 56,1 %), credite externe (5,5 

%), venituri proprii (37,4 %) şi fonduri externe nerambursabile (1,0 %). 

Comparativ cu anul 2007, fondurile propuse a se aloca de la bugetul 

de stat au crescut îndeosebi fondurilor alocate pentru construirea de spitale 

regionale şi judeţene de urgenţă, precum şi aplicării prevederilor Ordonanţei 

de Urgenţă nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
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privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din 

alte acte normative în domeniul sanitar şi care vizează : 

a) posibilitatea finanţării din bugetul propriu al Ministerului Sănătăţii 

Publice , sub formă de transferuri către bugetul Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate , a unor programe curative de sănătate , 

transplantul de organe şi ţesuturi pentru pacienţii incluşi în programul 

naţional de transplant ; 

b) finanţarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli care au fost 

suportate din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, respectiv drepturi salariale ale personalului din activitatea de 

cercetare ştiinţifică şi de medicină preventivă, în plus faţă de o serie de 

cheltuieli preluate în anul 2007 şi anume : cheltuielile de personal aferente 

medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi 

materiale sanitare din unităţi ; cheltuielile de personal pentru medici, 

farmacişti şi dentişti pe perioada rezidenţiatului (inclusiv anii III-VI) ; 

serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie şi în 

cabinete de planning din structura spitalelor ; cheltuielile de personal pentru 

medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu profil de 

recuperare distrofici, recuperare reabilitare neuropsihomotorie sau pentru 

copii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii ; activităţi de interes 

deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică, cheltuieli de 

personal şi cu medicamente şi materiale sanitare aferente unităţilor şi 

compartimentelor de primire a urgenţelor din spitalele de urgenţă ; 

c) estimările pentru perioada 2009-2011 referitoare la sumele alocate 

de la bugetul de stat, sunt în creştere, deoarece au avut în vedere amplul 

proiect de modernizare a infrastructurii unităţilor medicale în cadrul 

programului de îmbunătăţire a serviciilor medicale de urgenţă ; 
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d) sumele obţinute din instituirea plăţii unor contribuţii de către 

persoanele juridice care produc, importă sau realizează încasări din activităţi 

publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcoolice, altele decât berea şi 

vinul, au un trend ascendent, contribuţia lor la finanţarea sănătăţii publice 

crescând an de an . În acest sens, se menţionează că, în concordanţă cu 

obiectivele noilor politici publice şi măsurile aprobate prin Ordonanţa de 

Urgenţă nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, din aceste sume se vor finanţa şi unele 

programe şi activităţi care diminuau bugetul Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate. 

Bugetul Ministerului Sănătăţii Publice  pe anul 2008 este structurat pe 

două programe principale şi anume : Prevenirea şi controlul bolilor cu 

impact major asupra stării de sănătate a populaţiei şi un Program suport 

administraţie sanitară, care include şi sumele aferente Societăţii Naţionale de 

Cruce Roşie. 

Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe 

anul 2008 va atinge, la Capitolul „Venituri” pentru prima dată suma de 

16,91 miliarde lei, respectiv  cu 30,9 % mai mare faţă de anul 2007, fiind 

programat fără excedent/deficit. La Capitolul „Cheltuieli” în anul 2008 se va 

înregistra suma de 16,76 miliarde lei, iar fondul de rezervă va atinge 0,15 

miliarde lei. 

Din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate în 

anul 2008 se vor asigura Programul naţional de sănătate cu scop curativ 

(1,82 miliarde lei) şi Programul naţional de sănătate privind evaluarea stării 

de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară (0,52 miliarde lei). 

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

comisiei , această întâlnire a avut un caracter informal, după care se aşteaptă 
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să fie depuse amendamente. Aceste amendamente vor fi examinate de către 

cele două comisii în prezenţa ordonatorilor principali de credite ( Ministerul 

Sănătăţii Publice , Ministerul Finanţelor Publice şi Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate ) şi vor fi supuse votului. 

Dezbaterile asupra bugetului de stat pe anul 2008, secţiunea pentru 

sănătate vor fi reluate în viitoarea şedinţă a comisiei. 

 

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

privind activitatea comisiei. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual asupra 

proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative înregistrate la comisie. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  


