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 Comisia pentru sănătate şi familie   Bucureşti, 18.03.1998 
         Nr.90/XXXVI/8 
 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 18.03.1998 

 
 
 
 
 
 

La lucrările comisiei care au avut loc între orele 8,30-1330 sunt 
prezenţi 11 deputaţi, fiind absenţi motivaţi 3 deputaţi, după cum urmează:doamna 
dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PDSR) , dr.Cândea Vasile (Grupul 
Parlamentar al PDSR) şi dr.Opriş Remus(Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist). 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi următorii:domnul dr.Ion 
Bruckner, ministrul sănătăţii, domnul Negru Teodor,director general al 
Departamentului Direcţia Generală a Bugetului din Ministerul Sănătăţii, domnul 
Vlădescu Cristian, director general al Departamentului Reformă din Ministerul 
Sănătăţii şi domnul dr.Imbri Emilian, director al Departamentului Relaţii Publice, 
Administraţie şi Protocol. 

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

Comisia a adoptat cu 11 voturi pentru, următoarea ordine de zi: 
1. Audierea punctului de vedere al Ministerului Sănătăţii asupra situaţiei 

privatizării în domeniul sanitar, soluţii concrete ale privatizării, termene şi discuţii 
asupra bugetului sănătăţii pe anul 1998. 

2. Informarea săptămânală prezentată de domnul dr.Imbri Emilian, 
director al Departamentului de Relaţii publice, Administraţie şi Protocol din 
Ministerul Sănătăţii. 
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Ordinea de zi este acceptată cu unanimitate de voturi. 
Se trece la discutarea primului punct al ordinei de zi. 
Primul vorbitor, domnul dep.dr.Ion Berciu consideră că în răspunsurile 

date de domnul dr.Ion Bruckner, ministrul sănătăţii trebuie să se regăsească punctele 
de vedere privind proiectul de lege al cabinetelor medicale, concepţia Ministerului  
Sănătăţii privind reforma sanitară, criteriile care stau la baza numirii medicilor de 
familie conform hotărârii Comisiei Naţionale de Acreditare şi bugetul sănătăţii 
pentru anul 1998. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea doreşte să afle care este stadiul de 
elaborare al contractului cadru privind acordarea de servicii medicale. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc - semnalează o serie de inadvertenţe în 
aplicarea hotărârii Comisiei Naţionale de Acreditare privind criteriile care stau la 
baza numirii medicilor de familie. 

Domnul dep.prof.Buga Florea - doreşte să afle dacă, în cazuri 
excepţionale, medicii specialişti pot să exercite şi funcţia de medic de familie. 

Domnul dep.dr.Ion Bruckner arată că reforma sanitară se derulează 
conform etapelor stabilite. In prezent, Ministerul Sănătăţii împreună cu Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate au ca sarcină principală finalizarea contractului 
cadru care cuprinde acordarea de servicii medicale pentru asiguraţi. 

Aceasta este o problemă stringentă, deoarece bugetul pentru sănătate pe 
anul 1998 trebuie să se încadreze în contractul cadru. 

La nivelul asistenţei primare, Ministerul Sănătăţii s-a preocupat pentru 
elaborarea proiectului de Lege al cabinetelor medicale în aşa fel încât să nu existe o 
discriminare între cabinetele medicale de stat şi private. Ambele tipuri de cabinete 
medicale pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate. Pe de altă parte, în 
toate cabinetele medicale, medicii au posibilitatea eliberării reţetelor de medicamente 
parţial sau total compensate, pentru a deservi pacientul care plăteşte contribuţia 
pentru asigurările de sănătate. 

In acest sens, atunci când acest proiect de Lege va fi dezbătut în 
comisie,domnia sa doreşte să se ţină cont de acest aspect. 

La nivel de asistenţă secundară, domnul ministru arată că în ceea ce 
priveşte punctul de vedere al Colegiului Medicilor din România asupra proiectului 
de Lege privind organizarea şi funcţionarea spitalelor a fost inclus în proiect. 

Domnul Vlădescu Cristian arată că s-a ţinut cont de sugestiile primite 
din partea unităţilor spitaliceşti în elaborarea proiectului de Lege privind organizarea 
şi funcţionarea spitalelor. Deasemenea arată că prin apariţia Legii cabinetelor 
medicale se poate face şi privatizarea reţelei stomatologice care funcţionează în 
imobile-proprietăţi ale primăriilor sau FPS-ului. 
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In ceea ce priveşte statutul de proprietate al unităţilor sanitare, acesta se 

regăseşte sub forma unităţilor sanitare care aparţin statului şi sunt în administrarea 
Ministerului Sănătăţii şi proprietăţi care aparţin primăriilor. Domnia sa consideră că, 
indiferent care este forma de proprietate, medicul care funcţionează în cabinetul 
medical exercită o activitate privată. 

In continuare domnul dr.Imbri Emilian se referă la aspectul financiar al 
privatizării în domeniul sanitar. Domnia sa arată că în contractul cadru, conform 
art.58 din Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate este prevăzută 
coplata unor servicii medicale. Pe lângă această sursă de finanţare a reformei 
sanitare, Ministerul Sănătăţii va elabora acte normative privind cumpărarea de către 
casele de asigurări de sănătate a unor servicii de administraţie care pot fi mai ieftine 
decât serviciile proprii. Deasemenea pentru asigurarea fondurilor de asigurări de 
sănătate, în cazul eliberării carnetelor de sănătate se poate apela la serviciile unor 
firme de specialitate care vor face investiţii în acest sens, ulterior recuperându-şi 
banii prin taxa impusă pe carnetele de sănătate. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu doreşte să afle care este situaţia în procesul 
de informatizare a sistemului sanitar. 

Domnul ministru Ion Bruckner - arată că din bugetul sănătăţii pe anul 
1998 - 5% este destinat informatizării sistemului, deoarece aceasta este o problemă 
esenţială pentru eficientizarea reformei sanitare. In viitor se preconizează ca în 
spitale managementul administrativ să fie făcut de firme specializate. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel doreşte să afle cum contribuie coplata 
unor servicii medicale la asigurarea fondurilor pentru sănătate. 

Domnul ministru Ion Bruckner - consideră că această coplată asigură o 
bugetare suplimentară, însă subliniază importanţa stabilirii tarifelor, în aşa fel încât 
să poată fi suportate de pacientul asigurat. Totodată arată că apariţia Legii 
cabinetelor medicale şi a Legii organizării şi funcţionării spitalelor încheie 
dezideratul privind privatizarea în domeniul sanitar. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu - doreşte să afle care sunt atributele 
proprietăţii, deoarece există o diferenţiere între proprietatea publică a statului şi 
proprietatea privată a statului. 

Domnul ministru arată că la guvern se află o hotărâre care defineşte cele 
două noţiuni. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel - arată că proiectul de Lege privind 
proprietatea publică a statului se află la Camera Deputaţilor în regim de urgenţă. In 
acest proiect este definit clar ce constituie proprietate publică sau privată. 
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Domnul dep.dr.Florian Udrea - consideră că este imperios necesar 

începerea privatizării în stomatologie, deoarece serviciile medicale din stomatologie 
şi farmacie sunt cheltuieli care exercită presiuni asupra bugetului. In felul acesta se 
vine în întâmpinarea privatizării în domeniul medical, pentru că s-ar crea concurenţa. 
Care este situaţia cu reţeaua de farmacii? 

Domnul ministru arată că acesta este, în mare majoritate, privatizată ca 
servicii, dar nu ca proprietate. Acest ultim aspect este o prioritate pentru Ministerul 
Sănătăţii. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil consideră că  de acelaşi regim trebuie 
să se bucure şi celelalte cabinete medicale de specialitate. care funcţionează în 
imobile-proprietăţi ale primăriilor sau FPS-ului. 

Domnul dr.Bruckner Ion arată  că se vor putea privatiza  numai după ce 
vor fi scoase din proprietatea publică de stat. 

Domnul dep.prof.Buga  Florea- consideră că privatizarea trebuie să se facă 
prin licitaţie. 

Domnul dep.dr.Dumitrean  Bazil întreabă care va fi situaţia centrofarmelor 
şi a depozitelor de medicamente în urma privatizării ? 

Domnul director Negru Teodor arată că centrofarmele au 2 feluri de 
capital: F.P.S. şi cel al acţionarilor.  În  cazul privatizării    F.P.S-ul are în vedere 
normele specifice elaborate de Ministerul  Sănătăţii, pentru a nu se institui monopol 
asupra acestora, de către intreprinderile de medicamente.  Aceeaşi situaţie se extinde 
şi la depozitele de medicamente. 

Un alt aspect al discuţiilor se referă la medicul de familie. 
Domnul dep.Baranyi  Francisc consideră că termenul limită (31 martie 

1998), pentru înscrierea pacienţilor pe lista medicului de familie aste prea scurt.  
Deasemenea alcătuirea de liste numai de către medicii de intreprindere şi medicii de 
circumscripţii este neadecvată situaţiei din teren.  Doreşte să afle  care este cifra 
minimă de pacienţi, înscrisă în lista medicului de familie.  Propune un număr minim 
de 250 de pacienţi. 

Domnul dep.dr.Berciu Ion - doreşte să afle dacă medicii pensionari pot 
exercita funcţia de medic de familie. 

Dl.dep.prof.Miloş  Aurel - arată că până în anul 2000 agricultorii sunt 
scutiţi de impozite.  La ce se raportează contribuţia de 4% pe care o plătesc 
agricultorii ? 
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Domnul dr.Bruckner Ion - arată că termenul limită pentru alcătuirea listelor 

cu pacienţi se referă la medicul de familie.  Referitor la alcătuirea listelor, consideră 
că Colegiul Medicilor din România  împreună cu Casa Naţională de Asigurări de 
sănătate şi Ministerul Sănătăţii alcătuiesc norme, printre care şi numirea unui medic 
de familie la 5000 de locuitori.  Cifra minimă de pacienţi admisă pentru un medic de 
familie este de 500 de persoane.  În  privinţa posibilităţii angajării ca medic de 
familie şi a medicilor pensionari, Ministerul Sănătăţii nu a luat în calcul acest aspect, 
însă va ţine cont de observaţia făcută.  Referitor la situaţia agricultorilor, calculul 
contribuţiei de 4%, până în anul 2000, se va raporta la 2 salarii minime brute pe ţară. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu arată că această contribuţie a agricultorilor 
trebuie corelată cu garantarea asistenţei medicale, deoarece în multe sate nu există 
medic de familie. 

Domnul dr.Bruckner Ion - consideră că în localităţile izolate, va exista 
posibilitatea stimulării materiale a medicilor de către primării şi Ministerul Sănătăţii.  
O a doua posibilitate ar fi asocierea pacienţilor cu medicul care se află la cea mai 
mică distanţă de locuinţa asiguratului. Deasemenea, în viitor un rol important îl va 
avea informatizarea sistemului de sănătate, care este în curs de implementare. 

Un alt aspect abordat în discuţia comisiei a fost bugetul sănătăţii pentru 
anul 1998. 

Domnul dep.dr.Berciu  Ion - doreşte să afle dacă Ministerul Sănătăţii va 
cuprinde în vreuna din iniţiativele legislative un procent cert pentru sănătate, urmând  
exemplul de la Ministerul Învăţământului. 

Domnul Negru Teodor - consideră că Ministerul Sănătăţii va avea în 
vedere propunerea făcută de dl.dr.Berciu Ion  arată că cifra de buget pentru sănătate 
este de 14299 miliarde lei, ceea ce reprezintă 2,91% din PIB. Bugetul   cuprinde 3 
secţiuni: fondul de asigurări de la ASS, de la bugetul de stat şi fondul special. 

Ministerul Sănătăţii a obţinut dreptul de a împrumuta bani şi din contul 
trezoreriei.  Din bugetul de stat se va  finanţa programele naţionale de sănătate  
prioritare.  Referitor la cheltuielile de capital se vor finaliza obiectivele care se 
găsesc într-o construcţie  avansată şi care sunt importante.  Bugetul s-a construit la 
valoarea de 8400 lei/dolar.  Stagiarii şi rezidenţii  nu au fost  prinşi în finanţarea de la 
buget.  Deasemenea personalul care lucrează în sistemul  de asigurări de sănătate nu 
este prins în buget. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel - doreşte să afle  ce se va întâmpla în cazul 
creşterii numărului de personal din unităţile sanitare. 
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Domnul director general Negru  Teodor arată că Ministerul Sănătăţii este 

interesat de aplicare a principiului de buget global pentru spitale.  În această situaţie 
spitalele îşi vor adapta cheltuielile.  Deasemenea subliniază  că un număr de 39 000 
de salariaţi sunt plătiţi de la buget.  Consideră că procentul de 2,91 % din PIB 
acordat sănătăţii reprezintă mai mult decât procentul acordat în 1997.  Solicită 
comisiei ca la discutarea bugetului pentru  sănătate  în Comisia pentru sănătate şi 
familie să se identifice şi alte surse extrabugetare. 

Domnul ministru solicită comisiei să susţină bugetul pentru sănătate pe 
anul 1998. 

Din motive legate de depăşirea timpului afectat discuţiilor, informarea 
săptămânală ce urma să fie prezentată de domnul dr.Imbri Emilian a fost amânată 
pentru şedinţa următoare. 

Primul punct al ordinei de zi fiind epuizat domnul dep. dr. Ion Berciu 
preşedintele comisiei declară lucrările comisiei închise. 

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

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 

 
      
             
 


