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La lucrările şedinţei sunt prezenţi  14 deputaţi. 
Lucrările şedinţelor sunt conduse de domnul deputat Ion 

Berciu, preşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru urmptoarea ordine de zi:  
1.  Analiza unor acte normative din domeniul ocrotirii 

sănătăţii, emise de Guvernul României în perioada vacanţei 
parlamentare. 

În deschiderea lucrărilor preşedintele comisei domnul deputat 
Ion Berciu a făcut o scurtă prezentare a actelor normative emise de 
Guvern în perioada vacanţei parlamentare şi anume:   

��Ordonanţa de Guvern privind  organizarea şi funcţionarea 
carnetelor medicale; 

��Ordonanţa de Guvern privind înfiinţarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale a medicamentului; 

��Ordonanţa de Guvern nr.56/1998 privind adaptarea 
sistemului asigurărilor sociale de sănătate la reţelele aparţinând 
domeniilor apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii 
judecătoreşti. 

 
 
 
 

Domnul deputat Ion Berciu arată că, în şedinţa comisiei din 
ziua de 27.05.1998, Comisia pentru sănătate şi familie, în prezenţa 
domnului ministrul al sănătăţii domnul dr. Baraniy Francisc, s-a expus 
un punct comun de vedere privind promovarea de către Guvern a unor 
iniţiative legislative sub forma unor ordonanţe guvernamentale în 
perioada vacanţei parlamentare.  Astfel, aceste iniţiative legislative în 
domeniul ocrotirii sănătăţii promovate sub această formă vor produce 
implicaţii imediate care nu vor mai putea fi corectate ulterior.  S-a 
militat ca aceste iniţiative legislative să fie introduse în regimul normal 
de dezbatere a Parlamentului, sub forma proiectelor de lege.  În acest 
sens comisia a înaintat oficial acest punct de vedere atât Guvernului 
României cât şi Ministerului  Sănătăţii.   În plus, preşedintele şi membrii 
Comisiei pentru sănătate şi familie au expus acest  punct de vedere în 



Plenul  Camerei Deputaţilor cu ocazia  adoptării proiectului de lege 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada vacanţei 
parlamentare. 

În conduţiile în care toate aceste demersuri nu au găsit nici un 
ecou, Comisia pentru sănătate şi familie îşi exprimă dejamăgirea şi 
totodată hotărârea ca în momentul depunerii la Camera Deputaţilor a 
acestor Ordonanţe de Guvern să facă tot ce este posibil pentru a amenda 
aceste acte normative în spiritul legislaţie sanitare în vigoare. 

Deoarece pe baza acestor acte normative se fundamentează 
principalele direcţii ale reformei în sănătate,  membrii comisiei 
consideră că reanalizarea şi dezbaterea temeinică a acestor documente 
este vitală pentru evoluţia a sistemului medico-sanitar. 

În continuare s-a trecut la discutarea fiecărei ordonaţe: 
1.  Ordonanţa de Guvern privind organizarea şi funcţionarea 

cabinetelor medicale. 
În prezent, privatizarea cabinetelor medicale s-a făcut conform 

Legii nr. 31/1991 şi a Legii nr.54/1991.  Ministerul Sănătăţii  nu deţine o 
situaţie centralizată privind procesul de privatizare a cabinetelor 
medicale.  Mai mult, ordonanţa de Guvern este incompletă.  Aceasta nu 
cuprinde formele de privatizare a cabinetelor.  Se cunoaşte că, în prezent 
clădirile şi terenul aferent, ca statut juridic, sunt catalogate ca proprietate 
publică a statului şi date în administrarea unităţilor sanitare.  Ordonanţa 
nu prevede care sunt modalităţile de privatizare a acestor spaţii.  
Medicii, care în prezent, îşi desfăşoară activitatea în aceste cabinete 
medicale ar trebui să aibă drepturi preferenţiale la vânzarea sau 
concesionarea acestora.  

 
 
 
Atât pentru dotarea spaţiilor  cât şi pentru cumpărarea acestora 

este necesar ca, pentru persoanele fizice interesate, să se acorde credite 
cu dobândă minimă.  Deasemenea statul trebuie să acorde reduceri de 
impozit pe venit, iar tarifele pentru curent electric apă, gaze şi telefon 
precum şi alte cheltuieli de întreţinere să fie situate la nivelul taxelor 
care se aplică persoanelor fizice. 

Comisia apreciază că acestă ordonanţă nu cuprinde aspectele  
mai sus menţionate, ci doar stipulează formele de organizare a 
cabinetelor medicale, precum şi documentaţia necesară acestuia. 

2.  În ceeace priveşte Ordonanţa de Guvern privind 
înfiinţarea şi funcţionarea a Agenţiei Naţionale a Madicamentului, 
comisia apreciază  că atât rolul cât şi sarcinile a acestui organism sunt 
incomplet ilustrate în ordonanţă.  Referitor la structura organizatorică 



a Agenţiei Naţionale a Medicamentului se apreciază că numărul 
membrilor Colegiului Consultativ ar trebui să fie prioritar din partea 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (care încă nu s-a înfiinţat) şi 
Colegiulului Medicilor din România deoarece costul medicamentelor 
gratuite şi compensate se suportă de către Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate. 

          O parte din atribuţiile acestei agenţii se suprapun, în mod 
echivoc, cu atribuţiile Colegiului Farmaciştilor din România. 

Deasemena atribuţiile agenţiei referitoare la autorizarea 
funcţionării unităţilor de producţie, a depozitelor de medicamente şi a 
unităţilor de desfacere cu amănuntul sunt în contradicţie cu prevederile 
Legii nr.81/1995 privind înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului 
Farmaciştilor din România. 

Ordonanţa de Guvern stipulează o autonomie profesional-
administrativă prost înţeleasă.  Colegiul Medicilor din România, ca şi 
Colegiul  Farmaciştilor din România nu apar în textul ordonanţei, fiind 
excluse din activitatea de realizare a politicii statului în domeniul 
controlului complex a calităţii medicamentelor şi a altor produse de uz 
uman. 

În ceea ce priveşte funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale 
a Medicamentului, comisia consideră că acesta trebuie ales de către 
Consiliul de Administraţie al agenţiei şi nu trebuie să fie numit de Primul 
Ministru, aşa cum prevede Ordonanţa de Guvern. 

În textul ordonanţei nu se prevede o strânsă colaborare cu 
spitalele referitoare la autorizarea şi controlul studiilor clinice pentru 
produsele medicamentoase, fitofarmaceutice, parafarmaceutice, 
radiofarmaceutice, stomatologice, homeopatice şi dietică, precum şi 
pentru produsele cosmetice. 

 
 

             3. Ordonanţa de Guvern nr.56/1998 privind adaptarea 
sistemului asigurărilor sociale de sănătate la reţelele aparţinând 
domeniilor apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii 
judecătoreşti. 

Prezenta ordonanţă este o copie miniaturizată a Legii 
nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate şi prezintă omisiuni în 
aspecte deosebit de importante cum ar fi:  contractul cadru, acreditarea 
personalului medical, drepturile asiguraţilor. 

Această ordonanţă porneşte de la o premiză eronată prin 
interpretarea greşită sau voit eronată a prevederilor art.89/Legea 
145/1997, care stabileşte că  “reţelele sanitare aparţinând altor ministere 
îşi vor adapta funcţionarea la prevederile prezentei legi”.  În consecinţă, 



prevederile legii în vigoare sunt obligatorii pentru toate reţelele sanitare 
indiferent de ministerul de care aparţin, adaptarea la prevederile legii 
reprezentând, în fapt, reorganizarea acestor reţele în litera şi spiritul legii. 

Aşa zisa “rezolvare a problemelor specifice” din aceste 
domenii şi asigurarea păstrării secretului militar şi protejarea altor date 
cu caracter confidenţial nu reprezintă argumente solide pentru separarea 
de sistemul naţional de asigurări sociale de  sănătate.  O astfel de 
manevră se poate traduce ca o “subminare din interior” a actualului 
sistem de asigurări de sănătate. 

Dacă se doreşte înfiinţarea altor sisteme de asigurări de 
sănătate, acestea pot funcţiona în condiţiile prevederilor de la art.1 
alin.(3) din Legea nr.145/1997, în care se arată că pot funcţiona şi alte 
forme de asigurări de sănătate care acoperă riscuri individuale, în diferite 
situaţii speciale.  Aceste asigurări nu sunt obligatorii. 

Prevederile prezentei Ordonanţe de Guvern eludează 
dispoziţiile cuprinse în art.1 al Legii nr.145/1997, încercându-se a se 
impune un sistem de sănătate paralel şi preferenţial, în contradicţie cu 
prevederile art.16 alin (1 şi 2) din Constituţia României. 

În aceste condiţii, Comisia pentru sănătate şi familie va 
respinge acest act normativ, în momentul în care va ajunge în dezbaterea 
Camerei Deputaţilor. 

 
PREŞEDINTE, 
Dep.dr.ION BERCIU 
 

 
  
 


