
 
 

 PROCES VERBAL 
al  şedinţei Comisiei din ziua de 

10.02.1998 
 
La lucrările şedinţei care au avut loc între orele 10,00 -13,00, fiind 

absenţi  motivat 4 deputaţi, după cum urmează: dl.dep.dr.Cândea Vasile (Grupul 
parlamentar al PDSR), dl.dep.dr.Dumitrean Bazil  (Grupul Parlamentar al 
PNŢCD - Civic - Ecologist), dl.dep.dr.Opriş Remus (Grupul Parlamentar al 
PNŢCD - Civic - Ecologist) şi dl.dep.prof.Raicu Romulus (Grupul Parlamentar 
al PUNR). 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: dl.Petcu Marius, 
preşedintele sindicatului SANITAS, dl.Bârca Adrian, vicepreşedintele 
sindicatului SANITAS,  dl.Munteanu Florian, secretar federal al sindicatului 
SANITAS, dl.Dragomir Florian, preşedintele sindicatului SANITAS, 
Maramureş. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dr.Ion Berciu, preşedintele 
comisiei. 

Comisia a adoptat cu 10 voturi pentru următoarea ordine de zi: 
1.  Audierea punctului de vedere a sindicatului Sanitas asupra 

conflictului de muncă privind salarizarea din domeniul sanitar. 
2.  Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
La punctul nr.1 al ordinei de zi dl. Petcu Marius a prezentat situaţia 

existentă în rândul salariaţilor care îşi exprimă  nemulţumirea în ce priveşte 
majorarea salariilor cu 25%.  Cu toate că în prima etapă a negocierilor cu 
Guvernul au obţinut o majorare cu 100% a salariilor, după  apariţia Ordonanţei 
de Guvern nr.34/1998, acest procent s-a redus la 50%.  Sindicatul Sanitas a 
agreat acest procent, ceace  a dus la încetarea acţiunilor revendicative.  Ulterior 
ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a scăzut procentul la 42%, iar în şedinţa 
de Guvern s-a ajuns la 25% .  În aceste condiţii sindicatul şi-a reluat acţiunile 
revendicative. 
                Dl.Petcu subliniază refuzul primului-ministru de a purta discuţii cu 
reprezentanţii sindicatului care sunt dispuşi la negocieri, acceptând chiar şi o 
majorare cu 75% a salariilor.  În continuare se solicită ajutorul comisiei pentru 
urgentarea discutării ord.34/1998 în plenul Camerei Deputaţilor.  Deasemenea 
cere sprijinul comisiei pentru a le facilita o întâlnire cu dl.V.Ciorbea.  
Menţionează că toate cadrele medicale membre ale sindicatului  vor participa la 

 

            
 Comisia pentru sănătate şi familie                               Bucureşti,10.02.1998 
         Nr.46/XXXVI/8 



greva din 12.02.1998, în situaţia nesoluţionării salarizării corespunzătoare a 
personalului sanitar. 

Întrebările dlor. Deputaţi legate de amânarea grevei sau de 
necondiţionarea “bănească”  a actului medical, au fost lămurite de dl.Petcu M.  
prin răspunsurile date şi anume: Gura nu poate fi amânată, dacă nu reîncep 
negocierile cu Guvernul, şi formarea unei Comisii pentru  protecţia pacientului, 
care va analiza reclamaţiile  acestora. 

Toţi membrii comisiei sunt solidari cu solicitarea sindicatului de 
majorare  a salariilor cu 75 - 100%.  Deasemenea comisia va aduce la cunoştinţa 
ministrului sănătăţii, solicitarea sindicatului SANITAS, de a aveao întâlnire 
direct cu primul ministru.  În continuare comisia a hotărât sprijin total pentru 
urgentarea discutării în plenul Camerei  Deputaţilor a ord. de Guv. Nr.34/1998, 
cu  rectificarea procentului la 100%. 

La punctul nr.2 al ordinei de zi comisia a votat în unanimitate 
deplasarea unui grup de deputaţi la Tg. Mureş pentru a analiya modul de 
desfăşurare a activităţii SMURD (Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 
Descarcerare). Data deplasării va fi stabilită ulterior. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dep.dr.Ion Berciu 

 
 
 


