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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 10 – 12 mai  2011 
 
 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absenţi 2 

deputaţi.  

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat domnul 

Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

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

modificarea art.31 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006     

( PL x 555/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 



biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea şi funcţionarea Ordinului 

Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, 

publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 ( Pl x 140/2011). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie şi 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la dezbaterea, în fond, 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.31 din Legea securităţii şi 

sănătăţii în muncă nr.319/2006 ( PL x 555/2010).  

La dezbaterea asupra proiectului de lege participă, în calitate de 

invitaţi: dna.Anca Pricop, şef serviciu în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale, dl.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Sănătăţii, dl.Dumitru Banici, director inspecţia muncii 

din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi dl.Liviu 

Minea, inspector inspecţia muncii din cadrul Ministerului Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale. 

Dl.dep.Victor Paul Dobre arată că proiectul de lege are ca obiect de 

reglementare modificarea art.31 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 

nr.319/2006, prin structurarea acestui articol în două alineate care prevăd o 

clasificare distinctă a accidentelor de muncă, şi anume în raport cu urmările 

pe care le produc, precum şi în raport cu numărul persoanelor accidentate, 

respectiv în accidente individuale de muncă (clasificare neprevăzută expres 

în textul actual al art.31) şi accidente colective de muncă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 6 octombrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. 
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Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

negativ proiectul de lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a dezbătut proiectul de lege 

în şedinţa din 8 februarie 2011 şi a hotărât adoptarea proiectului de lege în 

forma prezentată de Senat. 

Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut proiectul de lege în 

şedinţa din 22 februarie 2011 şi a hotărât respingerea proiectului de lege, pe 

baza următoarelor argumente: 

- Legea nr.319/2006 transpune în legislaţia naţională prevederile 
Directivei-cadru 89/391/CEE, care a fost elaborată în scopul îmbunătăţirii 
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă; 

- potrivit prevederilor art.2 pct.8 din Hotărârea Guvernului 
nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, „accident 
colectiv – accidentul în care au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în 
acelaşi timp şi din aceleaşi cauze, în cadrul aceluiaşi eveniment”; 

- prin aplicarea unei astfel de reglementări va fi necesar, pentru 
clasificarea evenimentului produs, îndeplinirea simultană a celor trei 
condiţii, fapt ce va duce la imposibilitatea aplicării acestei clasificări. 

În acest sens, s-a impus dezbaterea proiectului de lege în şedinţa 

comună a celor două comisii. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu solicită cuvântul şi subliniază 

că acest amendament poate fi susţinut, întrucât aduce o clarificare asupra  

modului de clasificare a accidentelor de muncă. 

Dl.dep.Derzi Akos intervine şi precizează că, în statistica accidentelor 

de muncă, accidentele colective nu sunt clasificate. În opinia domniei sale, 

se poate discuta despre accidente colective numai atunci când sunt implicate 

cel puţin 3 persoane. 
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Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi susţine că acest 

amendament oferă o mai mare explicitare şi eleganţă legii. Domnia sa se 

pronunţă pentru adoptare. 

În urma dezbaterilor comune care au avut loc, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (1 abţinere), adoptarea proiectului 

de lege în forma prezentată de Senat. 

 

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

procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de 

biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea şi funcţionarea Ordinului 

Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, 

publicată în M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 ( Pl x 140/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi 

chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, 

Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, în sensul stabilirii 

unui domeniu mai restrâns de aplicare a legii, respectiv scoaterea de sub 

incidenţa legii a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor care nu au atribuţii 

în exercitarea profesională menţionate în fişa postului şi organigrama 

societăţii la care lucrează. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 16 martie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.29645 din 

10.05.2011 nu susţine adoptarea prezentei propuneri legislative. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi au avizat negativ propunerea legislativă, conchide 

domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi precizează că 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea prezentei iniţiative legislative, 

întrucât propunerile de modificare a Legii nr.460/2003 privind exercitarea 

profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul 

sanitar din România nu se regăsesc şi nu au corespondent în niciuna dintre 

legile de înfiinţare şi organizare a celorlalte organizaţii profesionale din 

domeniul sanitar şi anume Colegiul Medicilor din România, Colegiul 

Farmaciştilor, Colegiul Psihologilor, Colegiul Medicilor Dentişti şi Ordinul 

Asistenţilor şi Moaşelor. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi precizează că susţine 

această iniţiativă, întrucât absolvenţii acestor facultăţi îşi găsesc din ce în ce 

mai  greu un loc de muncă în România şi aceştia nu pot fi supuşi la plata 

unor contribuţii în situaţia în care nu dispun de venituri. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi subliniază că  modificările 

propuse de iniţiator sunt legate de statut şi nu de lege.  

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu 

13 voturi pentru şi 2 abţineri, respingerea propunerii legislative şi întocmirea 

unui raport, în acest sens. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat studiu 

individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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