
  
 
 
 
 
 
 

 PROCES-VERBAL 
al şedinţei Comisiei  pentru sănătate şi familie  

din data de 09.04.1998 
 
 

 
 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent 

motivat domnul dep.dr.Remus Opriş (Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist). 

La lucrările comisiei nu au participat invitaţi. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion 

Berciu, preşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea unor aspecte legate de reforma serviciilor de 

sănătate din România. 
Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că, începând cu intrarea în 

stadiul de implementare a Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de 
sănătate, practic s-a declanşat adevărata reformă în domeniul sănătăţii. 
Scopul reformei serviciilor de sănătate din România este de a maximaliza 
utilizarea resurselor disponibile pentru furnizarea accesului echitabil la 
serviciile de sănătate de calitate. Acest lucru este perfect valabil şi în 
privinţa resurselor financiare prevăzute în bugetul pentru sănătate pentru 
anul 1998. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu subliniază unele probleme 
majore ale reformei privind separarea puterii şi autorităţii, viabilitatea 
financiară a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, stimulentele 
pentru furnizori, stimulente pentru pacienţi, cadrul de reglementare, 
autoritatea managerială şi capacitatea clinică a furnizorilor şi capacitatea 
managerială şi tehnică a Casei de Asigurări şi a Ministerului Sănătăţii. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc a apreciat, în sensul celor 
prezentate mai sus, că există nevoia unei separări clare a rolului, 
fondurilor, obligaţiilor programului şi autorităţii Ministerului Sănătăţii şi 
Casei de Asigurări de Sănătate. Astfel, Casa de Asigurări de Sănătate 
finanţează cumpărarea serviciilor şi îngrijirilor de sănătate, ea nu este în 
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mod practic un furnizor de servicii de sănătate. Ministerul Sănătăţii, pe 
de altă parte, reprezintă un organism de reglementare şi un furnizor de 
servicii de sănătate prin intermediul structurilor naţionale şi cele 
descentralizate de sănătate publică. În acest sens, spune domnia sa, 
comisia a elaborat raportul asupra proiectului Legii privind asistenţa de 
sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat care a fost adoptat de Plenul 
Camerei Deputaţilor. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil subliniază rolul deosebit de 
important pe care îl are Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ca 
instituţie financiară publică, specializată şi care administrează asigurările 
publice de sănătate, cumpără servicii şi îngrijiri oferite de furnizorii 
publici şi privaţi şi introduce acte de reformă prin contractare cu 
furnizorii selectaţi. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că Ministerul 
Sănătăţii are rolul de a reglementa atât sectorul de sănătate public cât şi 
privat. Prin bugetul de sănătate, respectiv fondul special pentru sănătate, 
finanţează şi furnizează programe de sănătate publică. Ministerul 
Sănătăţii, prin bugetul pentru sănătate, se ocupă de finanţarea în vederea 
construirii unor noi instituţii sanitare şi pentru achiziţionarea de 
echipament de înaltă tehnologie. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că este necesar ca această 
instituţie a fost înfiinţată ca instituţie publică autonomă. Este necesară 
protejarea managementului Casei de Asigurări de Sănătate de conflicte 
de interese din afară sau de alte interese speciale. Criteriile de selecţie a 
managementului sunt bazate pe criterii de înaltă performanţă şi calificare. 
Trebuie elaborat un statut adecvat precum şi iniţierea unui sistem de 
compensaţii. 

  
  
 
           PREŞEDINTE, 
 
         Dep.dr.Ion Berciu 


