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PROCES - VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 27.05.1998 

 
 
 
 
La lucrările comisiei care s-au desfăşurat între orele 900-1330 

sunt prezenţi 14 deputaţi. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion Berciu, 

preşedintele comisiei.  
Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru următoarea ordine de zi: 
Informarea prezentată de domnul ministru al sănătăţii, deputat 

dr.Baranyi Francisc, privind activitatea desfăşurată de Ministerul 
Sănătăţii: 

1.  Privatizarea unităţilor sanitare; 
2.  Organigrama Ministerului Sănătăţii; 
3.  Lista medicamentelor compensate şi gratuite; 
4.  Priorităţile legislative din punctul de vedere al Ministerului 

Sănătăţii. 
I. Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că privatizarea în 

domeniul sănătăţii se face în 3 faze şi anume: 
A. Privatizarea serviciilor auxiliare; 
B. Privatizarea unor servicii medicale; 
C. Privatizarea secţiilor de spital sau a spitalului în 

totalitate. 
A. Referitor la privatizarea serviciilor auxiliare, care cuprind 

bucătarii de spital, spălătorii de spital şi alte anexe ale spitalului, 
Hotărârea de Guvern nr.266/1997 prevede că fondurile băneşti 
rezultate în urma disponibilizării personalului angajat se pot folosi 
pentru contractarea unor servicii cu firme, pentru modernizarea 
spitalului şi pentru privatizarea serviciilor de spital. De exemplu: cu 
sumele rezultate în urma disponibilizării personalului de la 
spălătoria unui spital, se poate contracta administrarea acestui 
compartiment cu o firmă privată. Rezultatele vor fi mai 
eficiente.Pentru bucătării există oferte de la asociaţii familiale, care 
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vor fi mai interesate în buna funcţionare a acestui compartiment, 
deoarece impozitul pe profit este mai mic pentru aceste asociaţii 
familiale. 

În prezent există oferte de servicii pentru spălătorii, din partea 
unei firme mixte româno-suedeză care este interesată în 
retehnologizări ale spălătoriilor şi menţinerea unui număr dintre 
angajaţi ai spălătoriei. Un calcul estimativ arată că, în prezent, 
1kg.rufe spălate costă 7.000 lei, în timp ce oferta acestei firme este 
de 2.200lei/kg.rufe spălate. 

Deasemenea această firmă asigură serviciul aparaturii şi 
totodată oferă achiziţionarea aparaturii prin leasing. 

În ceea ce priveşte serviciile de explorări funcţionale 
(radiologie, laborator clinic) ca şi balneofizioterapia se pot 
privatiza. În acest sens există oferte la un preţ acceptabil. 

Deasemenea trebuie menţionat că o parte din aceste servicii 
sunt plătite de către CNA, pe baza adeverinţei eliberată de către 
medicul de familie. Serviciile care nu sunt cuprinse în contractul 
cadru vor fi plătite integral de pacient. 

Pentru privatizarea serviciilor auxiliare ale spitalelor se va 
înainta urgent parlamentului un proiect de lege. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc consideră că începând cu 1 
ianuarie 1999 se pot privatiza aceste servicii auxiliare. 

B. Privatizarea unor servicii medicale se referă la cabinetele 
stomatologice şi celelalte tipuri de cabinete medicale de specialitate 
(O.R.L., interne, etc.). 

Pentru cabinetele stomatologice există o propunere de Hotărâre 
de Guvern. Această propunere stipulează că fiecare oraş trebuie să 
aibă un serviciu de urgenţe stomatologice care să funcţioneze 24 de 
ore. Urgenţele stomatologice (carii, abcese dentare) sunt gratuite 
prin Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate. În 
afara acestor servicii de urgenţe stomatologice, se va accepta 
privatizarea cabinetelor stomatologice numai în măsura în care 
există o asistenţă stomatologică corespunzătoare. 

Se ridică problema medicilor stomatologi, profesori 
universitari, care vor părăsi învăţământul superior în favoarea 
cabinetelor stomatologice. Va trebui găsită o soluţie în acest sens. 

Pentru celelalte tipuri de cabinete medicale există un proiect de 
lege privind organizarea şi funcţionarea acestora. Acestea vor putea 
funcţiona ca şi cabinete individuale sau grupate şi se pot înfiinţa în 
cadrul actualelor dispensare, policlinici, în alte spaţii puse la 
dispoziţie de autorităţi sau în spaţii private. 
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C. Privatizarea unor secţii de spital sau a spitalului este foarte 
importantă. În prezent există un spital privat la Tecuci şi 
funcţionează foarte bine. În prezent sunt 414 spitale de stat, din care 
cel puţin 150 sunt ineficiente. Acestea se vor autodesfiinţa, după 
care Ministerul Sănătăţii va dispune transformarea acestora în 
cămine spital, pe care le va administra Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale. Referitor la privatizarea secţiilor de spital sau a 
spitalului în totalitate, Ministerul Sănătăţii va organiza licitaţii 
pentru vânzarea acestora. O parte din acţiuni vor fi păstrate de 
Ministerul Sănătăţii, ceea ce înseamnă un venit la bugetul pentru 
sănătate. Spitalul privatizat poate să încheie un contract de servicii 
cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, numai dacă corespunde 
criteriilor emise de către aceasta. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că H.G.266/1997 trebuie 
modificată, întrucât este limitativă şi greu de aplicat. Susţine cele 
afirmate cu un exemplu - Spitalul Fundeni, care a contractat cu o 
firmă privată administrarea spălătoriei. Datorită sumelor mici 
obţinute prin disponibilizarea personalului, nu poate acoperi, 
financiar, contractul cu firma respectivă. 

În ceea ce priveşte aparatura de înaltă performanţă, consideră 
că aceasta trebuie redistribuită cu precădere la spitalele care le 
utilizează non stop. Arată că sunt unele spitale care au tomografe şi 
aparate Roentgen de rezervă, în timp ce alte spitale mai solicitate 
folosesc aparate cu mare grad de uzură. Întreţinerea acestor aparate 
costă mai mult decât achiziţionarea unui aparat nou. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că începând cu anul 1990, 
medicii au solicitat stabilirea unui preţ unic pentru acordarea unor 
servicii de explorări funcţionale în unităţile spitaliceşti. Aceste 
preţuri trebuie să reflecte uzura aparatului, consumul de apă, gaze, 
lumină, manoperă. Deasemenea, pentru asigurarea unui confort 
sporit în unităţile spitaliceşti, ar trebui să se plătească. Întreabă dacă 
Ministerul Sănătăţii va iniţia un proiect de lege în acest sens. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că au în vedere un 
sistem de plăţi pe anumite servicii. Referitor la aparatele Roentgen 
care au fost cumpărate, prin credite de la Banca Mondială pentru 
anumite dispensare comunale, domnul ministru consideră că prin 
nefolosirea lor, datorită lipsei de specialişti, acestea vor fi 
redistribuite. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil arată că ar fi necesar să se 
iniţieze programe de sănătate cu O.M.S, care ar susţine privatizarea 
cabinetelor medicale. 
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Domnul dep.dr.Dragoş Liviu consideră că preţurile practicate 
pentru efectuarea unui test RMN sunt foarte mari. Recomandă 
Ministerului Sănătăţii suplimentarea cheltuielilor pentru materiale 
consumabile. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că în contractul cadru nu 
sunt cuprinse şi testele RMN. Aceste servicii vor fi plătite integral 
de pacient, după apariţia legii privatizării spitalelor. 

Domnul dep.dr.Remus Opriş doreşte să cunoască când va apare 
legea privind privatizarea spitalelor. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc consideră că această lege va 
apare în anul 2000. Domnia sa arată că Ministerul Sănătăţii a 
întocmit o listă cu priorităţile legislative ale acestui minister. 
Această lege cuprinde proiecte de lege propuse a fi promovate ca 
Ordonanţe ale guvernului în perioada vacanţei parlamentare ca şi 
Hotărâri de Guvern. 

Domnul dep.dr.Remus Opriş recomandă Ministerului Sănătăţii 
să nu emită ordonanţe, ci propuneri legislative, întrucât este necesar 
ca şi Comisia de sănătate şi familie să analizeze şi să avizeze 
propunerile legislative. 

Doamna dep.ing.Bălan Marilena doreşte să cunoască dacă în 
cadrul privatizării serviciilor auxiliare intră şi farmaciile de spital şi 
totodată întreabă dacă consiliul de administraţie a spitalelor este 
împuternicit cu privatizarea serviciilor auxiliare. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că farmaciile de spital 
vor rămâne ca unităţi bugetare, iar în ceea ce priveşte consiliul de 
administraţie a spitalelor, care va avea un buget global, va decide 
cum va fi administrat acesta. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea doreşte să ştie când va începe 
privatizarea cabinetelor stomatologice şi medicale. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că, în prezent, ordonaţa 
cabinetelor medicale se află la Ministerul Finanţelor. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş întreabă pe ce criterii se acordă 
buget global pentru spitale. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc răspunde că acest buget 
global/spital va fi asigurat de  către casa de asigurări de sănătate. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu doreşte să cunoască cine plăteşte 
serviciile de urgenţă stomatologice, dacă se pot privatiza şi 
farmaciile din spitale care funcţionează în regim deschis, dacă 
instituirea taxelor pe condiţii hoteliere din spitale este obligatorie. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că urgenţele 
stomatologice sunt gratuite pentru pacient, însă sunt plătite de CNA, 
conform Legii nr.145/1997. Farmaciile din spitale vor rămâne 
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bugetare şi funcţionează numai în circuit închis. Referitor la taxa pe 
condiţii hoteliere, aceasta nu este obligatorie. 

II. Organigrama 
Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că organigrama 

Ministerului Sănătăţii cuprinde 2 departamente: 
1.  Departamentul de Sănătate Publică; 
2.  Departamentul de Asigurări de Sănătate. 
Începând cu anul 1999, o parte din Departamentul de Asigurări 

de Sănătate va fi trecut la CNA. Aceste 2 departamente vor fi 
coordonate de 2 secretari de stat, pentru care există mai multe 
propuneri. 

Domnul dep.dr.Remus Opriş doreşte să cunoască de ce este 
necesară existenţa a 2 direcţii de integrare europeană şi ce înţelege 
Ministerul Sănătăţii prin compartimentul “Serviciu medical”. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că una dintre direcţiile 
de integrare europeană se va ocupa de privatizarea în cadrul 
Departamentului Asigurărilor Sociale de Sănătate. Serviciul medical 
va controla calitatea îngrijirilor medicale, conform Legii 
nr.145/1997. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu recomandă ca “Direcţia de resurse 
umane şi formare profesională” să se numească “Direcţia de resurse 
umane”. Cine coordonează acest compartiment? 

Domnul dep. dr. Baranyi Francisc arată că în prezent acest 
compartiment este sub conducerea ministrului, ulterior va fi trecut 
în subordinea unui secretar de stat. Începând cu anul 1999, 
Ministerul Sănătăţii va solicita o suplimentare de posturi, deoarece 
se vor forma noile structuri administrative ale Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate. Plata salariilor se va face din fondurile CNA. 

Domnul dep. dr. Ion Berciu consideră că salariile personalului 
care lucrează în structurile administrative ale CNA vor fi stabilite de 
către aceasta, şi nu de către Ministerul Sănătăţii. 

III. Lista de medicamente compensate şi gratuite 
Domnul dep. dr. Berciu Ion ar dori să cunoască ce listă cu 

medicamente va fi valabilă după 31 mai 1998. 
Domnul dep. dr.  Baranyi Francisc arată că această listă va fi 

valabilă până la intrarea în funcţie a contractului cadru, care conţine 
o anexă referitoare la medicamentele compensate şi gratuite. 

Domnul dep. dr.  Opriş Remus întreabă cât la sută din 
contribuţia de asigurări de sănătate reprezintă costul 
medicamentelor. 

Domnul dep. dr. Baranyi Francisc - aproximativ 25%. Pentru 
structura CNA se va folosi 5%. 
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Domnul dep. dr. Berciu Ion doreşte să cunoască la ce s-au 
folosit cota de 3,4% din fondul CNA şi dacă fondul special pentru 
sănătate (2%) folosit în 1998, intră în cota de 3,4%. 

Domnul dep. dr. Baranyi Francisc - procentul de  2% nu intră 
în cota de 3,4%. 3,4% a fost folosit pentru medicamente. 

Domnul dep. dr. Berciu Ion propune ca Ordonanţa privind 
organizarea cabinetelor medicale, ca de altfel toate actele normative 
elaborate de Ministerul Sănătăţii să fie înaintate Comisiei pentru 
sănătate şi familie, înainte de definitivarea lor.  

Domnul dep.  dr. Opriş Remus - este de acord cu antevorbitorul 
său şi propune Ministerului Sănătăţii ca să înainteze spre aprobare, 
simultan, Organigrama Ministerului Sănătăţii şi Ordonanţa privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului. Domnia sa 
consideră că Departamentul Farmaceutic din Ministerul Sănătăţii 
trebuie să treacă la Agenţia Naţională a Medicamentului. 

Domnul dep. dr.  Udrea Florian este de acord cu propunerea 
privind înlocuirea Ordonanţei cu proiectul de Lege referitor la 
privatizarea cabinetelor medicale. Solicită ca Ministerul Sănătăţii să 
înainteze Comisiei pentru Sănătate şi Familie contractul cadru 
pentru serviciile medicale, înainte ca acesta să devină Hotărâre de 
Guvern. Doreşte ca, până la următoare şedinţă a Comisiei pentru 
Sănătate şi Familie să fie înaintat acesteia proiectul de Lege privind 
privatizarea cabinetelor medicale. Domnia sa întreabă ce cuprinde 
proiectul de Lege privind organizarea şi finanţarea spitalelor. 

Domnul dep. dr.  Baranyi Francisc arată că acest proiect de 
Lege cuprinde, în principal, categoriile de unităţi raportate la sursele 
de finanţare (venituri bugetare şi extra-bugetare).  

Domnul dep. dr. Berciu Ion consideră că Agenţia Naţională a 
Medicamentului trebuie să fie independentă, cu personalitate 
juridică. 

Domnul dep. dr. Baranyi Francisc arată că Agenţia Naţională a 
Medicamentului se formează pe structura Institutului de Control al 
Medicamentului, iar directorul acesteia va fi numit de Primul 
Ministru.  

Domnul dep. dr. Berciu Ion arată că Agenţia Naţională a 
Medicamentului trebuie să fie determinantă în conducere de către 
Comisia Naţională de Asigurări de Sănătate şi Colegiul Medicilor, 
deoareace C.N.A. suportă costul medicamentelor compensate şi 
gratuite.  

Domnul dep. dr. Baranyi Francisc arată că ministerele cu reţea 
proprie îşi vor adapta structura după Legea 145/1997. Nu este de 
acord cu formarea unor noi case de asigurări de către acestea.  
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Domnul dep. dr.Dumitrean Bazil consideră că Legea 145/1997 
trebuie modificată, în sensul colectării contribuţiei privind 
asigurările de sănătate. Propune ca Ministerul de Finanţe va colecta 
aceste sume şi după anul 1999.  

III. Domnul dep. dr. Baranyi Francisc prezintă o listă cu 
priorităţile legislative ale Ministerului Sănătăţii care cuprinde 
Ordonanţe şi Hotărâri de Guvern privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului, privind organizarea cabinetului 
medical, organizarea şi finanţarea spitalelor, aprobarea contractului 
cadru, privatizarea reţelei stomatologice.  

În finalul şedinţei, Comisia pentru sănătate şi familie şi-a 
exprimat nemulţumirea deoarece nu a fost consultată la 
redistribuirea sumei suplimentarea atribuită bugetului de sănătate pe 
anul 1998. 

 
 
 

Preşedinte,  
Dep. Dr. Ion Berciu 


