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PROCES - VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 11.03.1998 

 
 
 

La lucrările comisiei care s-au desfăşurat între orele 900-1330 sunt 
prezenţi 11 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi, după cum urmează: doamna dr.Bartoş 
Daniela (Grupul Parlamentar al PDSR), domnul dr.Cândea Vasile (Grupul 
Parlamentar al PDSR) şi domnul dr.Opriş Remus (Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist).  

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: domnul dr.Imbri Emilian, 
director al Departamentului de Relaţii Publice, Administraţie şi Protocol din 
Ministerul Sănătăţii. 

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

Comisia a adoptat cu 11 voturi pentru, următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea punctelor de vedere ale Ministerului Finanţelor, 

Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi F.P.S.-ului asupra proiectului de Lege 
privind staţiunile balneo-climaterice în România şi asistenţa medicală balneară. 

2. Informarea săptămânală prezentată de domnul dr.Imbri Emilian, 
director al Departamentului de Relaţii Publice, Administraţie şi Protocol din 
Ministerul Sănătăţii. 

La punctul nr.1 al ordinei de zi, domnul dep.dr.Ion Berciu arată că 
punctul de vedere al Minsterului Finanţelor cuprinde observaţii pertinente, în mare 
majoritate acestea având caracter predominant tehnic. 

Observaţiile sunt făcute punctual şi precis, menţionându-se fiecare 
observaţie, în mod concret, cărui articol se adresează. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca în elaborarea raportului 
suplimentar asupra proiectului de Lege să se ţină cont de aceste observaţii. 

Domnul dep.dr. Dumitrean Bazil este în acord cu punctul de vedere al 
domnului dep.dr.Ion Berciu. Domnia sa propune ca aceste observaţii făcute de către 
Ministerul Finanţelor să fie incluse ca amendamente în proiectul de Lege. 
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Domnul dep.prof.Buga Florea arată că este de acord cu observaţia 
Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale privind 
eliminarea Anexei 2 din proiectul de Lege, deoarece Legea nr.145/1997 şi contractul 
cadru de furnizare de servicii medicale reglementează suficient problema 
beneficiarilor privind accesul la cură balneară a bolnavilor. Propune să se introducă 
în proiectul de Lege un articol cu acest conţinut. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian propune înlocuirea în toate articolele 
proiectului de Lege, inclusiv în titlul anexei 1 a formulării existente "care trec în 
patrimoniul Ministerului Sănătăţii", cu "activele la care F.P.S.-ul este acţionar 
majoritar şi care trec în administrarea Ministerului Sănătăţii." Consideră că numai în 
felul acesta activitatea de asistenţă medicală din staţiunile balneare poate fi aşezată 
pe principii moderne de performanţă profesională şi eficienţă economică. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu, acordându-se cu punctul de vedere al 
domnului dep.dr.Udrea Florian, arată că supravegherea şi conservarea/reabilitarea 
ecologică a surselor de factori fizici terapeutici naturali trebuie să fie făcută de 
institutul de specialitate (Institutul de Medicină Fizică, Balneoclimatologie şi 
Recuperare medicală) şi nu este de acord cu observaţia făcută de Ministerul Muncii 
şi Protecţiei Sociale privind eliminarea sintagmei "Institutul de specialitate" din 
proiectul de Lege. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil propune ca activele preluate în 
administrarea Ministerului Sănătăţii, în condiţiile în care se va vota de către Comisia 
pentru sănătate şi familie a preluării în administrare a acestora, să fie exceptate de la 
privatizare imediată. Domnia sa nu agrează punctul 2 din materialul trimis de F.P.S. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu propune comisiei ca aceasta să solicite 
F.P.S.-ului un punct de vedere clar asupra posibilităţilor de trecere în administrarea 
Ministerului Sănătăţii a activelor solicitate prin Anexa 1 din proiectul de Lege. 
Referitor la punctul 2 din adresa primită de la F.P.S. în care se menţionează că nu 
există o corelare între proiectul de Lege privind staţiunile balneo-climaterice din 
România şi asistenţa medicală balneară şi proiectul de Lege privind restituirea în 
natură sau prin echivalent a unor imobile preluate de stat după 6 martie 1947, domnia 
sa arată că acest punct 2 este nerelevant pentru că face trimitere la un proiect de lege. 

Domnul dep.dr.Rădulescu Cristian este în acord cu observaţia F.P.S.-
ului, în sensul că unele active propuse pentru transfer cuprinse în Anexa nr.1, nu pot 
fi delimitate distinct din punct de vedere tehnic şi funcţional, de activele care rămân 
în patrimoniul societăţii comerciale. Domnia sa consideră că pentru Ministerul 
Sănătăţii este mai avantajos să preia în administrare şi nu în patrimoniu  activele din 
staţiunile balneare. 
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Domnul dep.prof.Miloş Aurel nu este de acord cu observaţia F.P.S.-ului 

privind diminuarea calităţii serviciilor turistice în cazul separării activităţilor turistice 
de cele privind tratamentul medical în sanatorii. Deasemenea nici asocierea 
sanatoriu-bolnav nu este în detrimentul turismului balnear în ansamblu. In 
continuare, domnul dep.prof.Miloş Aurel este în dezacord cu observaţia privind 
imposibilitatea întreţinerii bazei materiale din staţiunile balneare de către Ministerul 
Sănătăţii - ca instituţie bugetară.Ministerul Turismului este tot o instituţie bugetară şi 
poate administra aceste active? 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că, aşa cum reiese din punctul de 
vedere al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, acesta a interpretat greşit art.24 
alin.(2) din proiectul de Lege. Alineatul respectiv nu prevede trecerea biletelor de 
recuperare şi tratament din gestiunea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în 
gestiunea şi administrarea Ministerului Sănătăţii, ci pune problema încheierii unui 
protocol între ministerul respectiv şi Ministerul Sănătăţii, care să cuprindă controlul 
medical de specialitate în privinţa respectării indicaţiilor şi contraindicaţiilor de cură 
balneoclimatică de către beneficiarii biletelor de tratament şi recuperare medicală ale 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Domnul dep.av.Negoiţă Liviu consideră că nu este justificată observaţia 
Ministerului Finanţelor privind excedentul de personal ce rezultă din preluarea în 
administrare a activelor Anexei nr.1 din proiectul de Lege. Ţinând cont că Ministerul 
Sănătăţii solicită 25 de active din totalul activelor din staţiunile balneoclimaterice, 
numărul personalului de întreţinere al acestora ar fi de aproximativ 150 de persoane. 

Deasemenea domnul dep.av.Negoiţă Liviu consideră pertinentă 
observaţia F.P.S.-ului privind eliminarea Anexei nr.2, întrucât condiţiile de acordare 
a asistenţei medicale balneare urmează să fie reglementate prin contractul cadru 
elaborat în baza Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate. 

In urma dezbaterilor, comisia a votat în unanimitate ca activele din 
staţiunile balneoclimaterice solicitate de Ministerul Sănătăţii să treacă în 
administrarea acestui minister. 

La punctul nr.2 al ordinei de zi, domnul dr.Imbri Emilian a răspuns la 
unele întrebări formulate de către comisie în şedinţa din 4 martie 1998 şi anume: 

1. Ca urmare a solicitării comisiei a numărului de comisii de specialitate 
din cadrul Ministerului Sănătăţii, domnia sa arată că acestea sunt în număr de 47, iar 
componenţa acestora poate suferi modificări pe parcurs. 

2. Referitor la situaţia la zi a privatizării în domeniul medical, în prezent 
în stomatologie sunt luate în evidenţă aproximativ 1.500 de cabinete. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu doreşte să fie informat asupra modului de 
funcţionare ale acestora şi care este situaţia cabinetelor medicale de alte specialităţi. 
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Domnul dr.Imbri Emilian arată că aceste cabinete stomatologice 

funcţionează conform Legii nr.54(a micului întreprinzător). 
In ceea ce priveşte situaţia cabinetelor medicale de alte specialităţi, 

forma sub care funcţionează  acestea se poate obţine numai de la direcţiile sanitare 
judeţene, Ministerul Sănătăţii neavând o situaţie centralizată în acest sens. 

Referitor la privatizarea cabinetelor medicale, aceasta se poate face după 
Legea nr.54/1991 sau Legea nr.31/1991. Domnul dr.Imbri Emilian consideră că nu se 
poate vorbi de privatizare reală în domeniul medical, decât după apariţia Legii 
cabinetului medical. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian,doreşte să cunoască care este numărul 
cabinetelor stomatologice care funcţionează ca societăţi comerciale cu răspundere 
limitată ca şi termenul limită pentru privatizarea întregii reţea de stomatologie. 

Domnul dr.Imbri Emilian, crede că până în luna iunie 1998 se va 
privatiza întreaga reţea stomatologică, indiferent sub ce formă juridică vor funcţiona. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian consideră că prin privatizarea cabinetelor 
medicale, conform iniţiativei elaborată de Ministerul Sănătăţii, să se dea posibilitatea 
ca medicii sau alte persoane care nu sunt medici să devină proprietari şi nu chiriaşi 
sau concesionari. 

Domnul dep.prof.Buga Florea acordându-se cu punctul de vedere al 
domnului dep.dr.Udrea Florian consideră că privatizarea cabinetelor medicale este o 
urgenţă şi în acest sens Ministerul Sănătăţii trebuie să informeze comisia asupra 
modalităţilor de privatizare. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că pământul şi clădirile, ca statut 
juridic, sunt catalogate ca proprietate publică a statului şi date în administrarea 
unităţilor sanitare. Ministerul Sănătăţii nu are calitatea să dispună asupra 
patrimoniului statului (clădiri, pământ). 

In prezent funcţionează un număr mare de cabinete medicale ca S.R.L-
uri în policlinici.Care este punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii? 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că în prezent închirierile s-au făcut în 
baza H.G.nr.517/1991 şi în baza normelor metodologice de închiriere elaborate de 
Ministerul Sănătăţii. Responsabilitatea închirierilor revine direcţiilor judeţene sau 
unităţilor sanitare. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că privatizarea cabinetelor 
stomatologice şi în general a cabinetelor medicale de altă specialitate se poate începe 
şi fără o lege a cabinetelor medicale. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel arată că există Legea privatizării prin care 
se poate face şi privatizarea cabinetelor medicale. 
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Domnul dep.dr.Baranyi Francisc consideră că nu este nevoie de o lege a 

cabinetelor medicale, acestea ar putea face obiectul unei ordonanţe sau hotărâri de 
guvern. In acest sens este regretabil că nu s-a cerut de către Ministerul Sănătăţii şi 
părerea Colegiului Medicilor din România. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu propune comisiei ca la următoarea şedinţă a 
comisiei să fie invitat domnul dr.Ion Bruckner, ministrul sănătăţii, pentru a informa 
comisia asupra modalităţilor de privatizare a unităţilor sanitare, soluţii concrete şi 
termene. 

Comisia a votat în unanimitate invitarea domnului ministru al sănătăţii. 
După epuizarea subiectelor, domnul dep.dr.Ion Berciu a declarat închise 

lucrările şedinţei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Dep.dr.Ion Berciu     Dep.dr.Florian Udrea 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


