
PROCES - VERBAL
al ”edinþei Comisiei din ziua de

22.10.1997

La lucrªrile comisiei sunt prezenþi  12 deputaþi fiind absenþi motivat: Bªlan Marilena
(Grupul Parlamentar al Minoritªþilor Naþionale) ”i Opri” Remus(Grupul Parlamentar al PNÞCD -
Civic - Ecologist).

Lucrªrile ”edinþei sunt conduse de dl.dr.Ion Berciu, pre”edintele comisiei.
Comisia a adoptat cu 12 voturi pentru urmªtoarea ordine de zi:
1. Discutarea ”i avizarea  proiectului de Lege privind asistenþa  medicalª publicª ”i

inspecþia sanitarª  de stat.
2.Discutarea ”i avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului

nr.16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive destinate corectªrii ”i
recuperªrii deficienþelor organice sau funcþionale, ori corectªrii unor deficienþe fizice.

3. Probleme curente ale activitªþii comisiei.
La punctul nr.1 au fost discutate un numªr de 10 articole din proiect.  ˛n urma

dezbaterilor comisia a votat în unanimitate admiterea cu unele amendamente a articolelor 1-7.
Amendamentele admise sunt redate în Raportul comisiei.
La punctul nr.2 Comisia pentru sªnªtate ”i familie a votat în unanimitate acordarea

avizului de respingere a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.16/1997.
Problematica Ordonanþei Guvernului nr.16/1997 este soluþionatª de Legea nr.147/1997 privind
asigurªrile sociale de sªnªtate, Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ”i acordarea unor
drepturi urma”ilor acestora, rªniþilor, precum ”i luptªtorilor pentru cinstirea eroilor-martiri ”i
acordarea unor  drepturi urma”ilor acestora,  rªniþilor, precum ”i luptªtorilor pentru victoria
Revoluþiei din Decembrie 1989, Legea nr.80/1992 privind pensiile ”i alte drepturi de asigurªri sociale
ale agricultorilor, Legea 21/1996 egea concurenþei, precum ”i de cªtre alte acte normative.  Astfel
Ordonanþa Guvernului  nr.16/1997 este în contradicþie cu cele prevªzute de cªtre aceste acte
normative ”i deci este fªrª  obiect ”i necondiþionalª.

La punctul nr.3 comisia a discutat întocmirea unei sesizªri cªtre Comisia buget,
finanþe ”i bªnci, care este avizatª în fond cu discutarea ”i avizarea proiectului de Lege al finanþelor
publice, deoarece în bugetele locale nu a fost prevªzutª includerea cheltuielilor pentru asistenþa
medicalª localª.

PRE“EDINTE,
Dep.dr.Ion Berciu


