
 PROCES VERBAL 
al şediţei Comisiei din data de 

 11.02.1998 
 
 

La lucrările comisiei care s-au desfăşurat între orele 8,30 - 
13,30 sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi motivat 2 deputaţi,  după 
cum urmează: dr.Opriş Remus (Grupul Parlamentar al PNŢCD - Civic - 
Ecologist) şi prof. Raicu  Romulus (Grupul Parlamentar al PUNR). 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: dl.dr.Bruckner Ion, 
ministrul sănătăţii şi dl.dr.Imbri Emilian, director în ministerul sănătăţii. 

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

Comisia a adoptat cu 12 voturi pentru următoarea ordine de zi: 
 Audierea dl.dr.I.Bruckner privind: 
a) stadiul de aplicare al Legii nr.145/1997 privind asigurările 

sociale de sănătate; 
b) ordinul ministerului sănătăţii nr.1011/1998 şi modul de 

aplicare al acestui ordin; 
c) salarizarea personalului medico-sanitar precum şi stadiul 

negocierilor cu sindicatele sanitare la nivelul anunţatei greve 
a personalului medico-sanitar; 

d) punctul de vedere al ministerului sănătăţii asupra proiectului 
de Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a asistenţei 
medicale de urgenţă prespitalicească; 

e) punctul de vedere a ministerului sănătăţii asupra proiectului 
de Lege privind statutul profesiilor sanitare. 

 
 
 
La punctul a) al ordinei de zi dl.dr.Bruckner a arătat că a 

început colectarea cotizaţilor pentru Legea asigurărilor sociale de 
sănătate.  Organizatoric s-au constituit comisii pentru organizarea caselor 
de asigurări, iar în luna februarie 1998 se vor elabora organigarama 
ministerului sănătăţii şi a direcţiilor sanitare. 
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La întrebările unui număr de 3 deputaţi, privind circuitul 
informaţional în sănătate, dl.dr.I.Bruckner a răspuns că se va implementa 
un sistem informţional sanitar public, care va asigura funcţionarea 
caselor de asigurări. 

La punctul b) al ordinei de zi s-a discutat asupra pct.4 din 
ordinul ministerului nr.1011/1998, privind renunţarea medicilor 
specialişti din instituţiilor publice la funcţia pe care o deţin pentru a 
funcţiona ca medici de familie.  Dl. dr.I.Bruckner a răspuns întrebărilor 
ridicate privind numărul maxim limitat de pacienţi înscrişi pe listele 
medicului de familie, privind posibilitatea ca medicii specialişti să 
exercite şi funcţia de medici de familie numai în teritoriile unde nu există 
suficient medici generalişti. 

La punctul c) al ordinei de zi, ministerul sănătăţii consideră că 
nu există posibilitatea financiară pentru  mărirea procentului de 25%.  
Este solidar cu revendicările sindicatului SANITAS, însă din suma 
afectată sectorului bugetar cei 25% reprezintă un consum de 70%. Până 
la data de 11.02.1998 nu a avut loc o întâlnire dintre primul ministru şi 
sindicatul SANITAS.  A rugat sindicatul SANITAS să informeze despre 
modalitatea de desfăşurare a grevei.  La şedinţa de guvern din 
12.02.1998, dl.dr.I.Bruckner va cere mărirea procentului la 50% .  
Comisia l-a însărcinat pe dl.ministru să transmită primului ministru 
decizia tuturor membrilor comisiei  de creştere a salariului cu 100%. 

La punctul d) şi e) al ordinei de zi dl. ministru a susţinut 
propunerea înaintată de Ambulanţa -  privind asistenţa medicală de 
urgenţă prespitalicească.  Deasemenea, dat fiind un număr mare de 
categorii paramedicale, nu consideră necesar un proiect de lege privind 
statutul profesiilor medicale. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dep.dr.Ion Berciu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


