
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/270/24 iunie 2005  

 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua  de 21.06.2005 

 

 

 La lucrările comisiei  din ziua de 21.06.2005 sunt prezenţi 12 

deputaţi fiind absenţi motivat 3 deputaţi . 

 La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- Dl.Ervin Zoltan Szekely, secretar de stat, Ministerul 

Sănătăţii .  

- Dl.Adrian Nan , consilier, Ministerul Finanţelor Publice . 

- Dl.Dumitru Chiriţă, vicepreşedinte, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate . 

- Dl.prof.dr.Irinel Popescu, director medical adjunct, Institutul 

Clinic Fundeni. 

- Dl.prof.dr.Dan Tulbure, director general, Institutul Clinic 

Fundeni. 

- Dl.prof.dr.Ionel Sinescu, director general adjunct, Institutul 

Clinic Fundeni. 

- Dl.Adrian Bârea, vicepreşedinte, C.N.S.L.R.Frăţia. 

- Dl.Adrian Cojocaru, vicepreşedinte, C.N.S.Cartel Alfa. 

- Dl.Nicolae Creţu, vicepreşedinte, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România. 
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- Dl.Ion Albu, vicepreşedinte, Confederaţia Sindicală 

Naţională Meridian. 

- Dl.Ilie Gheorghe, vicepreşedinte, Blocul Naţional Sindical. 

 

În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei informează că  Grupul Parlamentar al PNL a hotărât ca 

dl.dep.Mircea Iustin să-l înlocuiască la şedinţele comisiei pe 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu iar dl.dep. Grigore Crăciunescu să-l înlocuiască 

pe dl.dep.dr.Câmpanu Liviu .  Grupul Parlamentar al PSD a hotărât ca 

dl.dep.Claudiu Manda să-l înlocuiască pe dl.dep.Miron Mitrea.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei care propune, iar comisia votează în unanimitate 

inversarea punctelor 1 şi 2 cu punctele 3 şi 4 din ordinea de zi. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Audieri asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 pentru aprobarea 

concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic 

Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate publică şi proprietate 

privată a statului (PLX 217/2005). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 pentru 

aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul 

Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate 

publică şi proprietate privată a statului (PLX 217/2005). 

3. Audieri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate 

(PLX 234/2005). 
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4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 

sociale de sănătate (PLX 234/2005). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea lit.i) a alin.(1) al art.45 din Legea nr.360/2002 privind 

statutul poliţistului (PLX 231/2005). 

6. Diverse. 

7. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procesat la audieri şi 

dezbateri asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.36/2005 pentru aprobarea concesionării unor 

servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a 

concesionării unor bunuri proprietate publică şi proprietate privată a 

statului (PLX 217/2005). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

proiectul de lege are ca obiect aprobarea concesionării unor servicii 

publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării 

unor bunuri proprietate publică şi proprietate privată a statului pe o 

perioadă de 49 de ani. Proiectul de lege a fost respins de Senat, în şedinţa 

din 5 iunie 2005. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că, având în vedere importanţa 

Spitalului Fundeni privatizarea acestuia trebuie făcută corect. Colegii din 

teritoriu doresc să analizeze proiectul de lege privind privatizarea 

Spitalului Fundeni; întrucât nota de fundamentare a proiectului de lege 

face referire la managementul periculos, domnia sa propune ca, Comisia 
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pentru sănătate şi familie să solicite un audit efectuat de către Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate la această unitate sanitară  şi totodată 

un punct de vedere al Ministerului Sănătăţii care să cuprindă argumente 

privind situaţia financiară a spitalului. Deoarece elaborarea cererii de 

informare durează o perioadă mai mare , dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune 

ca decizia finală asupra proiectului de lege să se ia la următoarea şedinţă 

de comisie; solicită ca propunerea domniei sale, care exprimă punctul de 

vedere al  Grupului Parlamentar al PNL , să fie supusă la vot. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine, 

arătând că se ridică două aspecte: unul se referă la obiectul proiectului de 

lege şi în acest sens, domnia sa precizează că privatizarea  Institutului 

Clinic Fundeni este o continuare a unui act început în urmă cu 1 an, când 

s-au cheltuit 200.000 euro de la bugetul de stat pentru pregătirea 

managerială a unor directori de spitale din cadrul institutului; cel de-al 

doilea aspect se referă la motivaţia privatizării din nota de fundamentare 

(„însemnate deficite financiare, cu impact asupra desfăşurării activităţii 

normale” ), care ignoră faptul că Institutul Clinic Fundeni este nava 

amiral a medicinii româneşti, fiind o instituţie de cercetare şi de efectuare 

de transplant de măduvă şi de ficat. Institutul Clinic Fundeni este o 

prestigioasă bază clinică, o parte dintre medici având calitatea de cadre 

universitare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează 

comisia că a participat la lucrările Comisiei pentru sănătate, ecologie şi 

sport şi la şedinţa Plenului Senatului unde proiectul de lege a fost respins. 

La Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului s-a înaintat un 

raport de audit şi, în consecinţă, domnia sa este  de acord ca acest raport 

să fie solicitat şi de către Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor până la data de 25 iunie, urmând ca la următoarea şedinţă       

( marţi 29 iunie 2005), comisia să finalizeze proiectul de lege. 
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În concluzie, afirmă dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei privatizarea şi concesionarea Institutului Clinic Fundeni este un 

lucru neînţelept şi neavenit pentru medicina românească; în luarea acestei 

decizii nu a fost consultată nici conducerea Universităţii de Medicină şi 

Farmacie „Carol Davila” Bucureşti care are baze clinice în acest spital şi 

nici Academia de Ştiinţe Medicale care are în subordine colective de 

cercetare alcătuite din cercetători de prestigiu. În plus se vor concesiona 

şi cele 32 ha de teren aflate în proprietatea institutului „care ar putea 

încăpea  pe mâna oricui”. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că  efectuarea unui audit nu se 

poate finaliza în 7 zile; domnia sa nu este de acord cu amânarea finalizării 

proiectului de lege în următoarea şedinţă de comisie, deoarece 

organismele care pot da detalii privind situaţia financiară a Institutului 

Clinic Fundeni ( Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul 

Sănătăţii şi conducerea Institutului Clinic Fundeni ) sunt prezenţi la 

lucrări. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că nu este 

vorba de efectuarea unui audit la Institutul Clinic Fundeni ci de un raport 

elaborat de conducerea institutului care trebuie înaintat comisiei până 

vineri 24 iunie 2005; acest raport care a fost depus şi la Comisia pentru 

sănătate, ecologie şi sport a Senatului este complet şi argumentează 

obiectiv situaţia financiară a spitalului. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că există date privitoare la 

situaţia financiară a spitalului Fundeni şi la Ministerul Sănătăţii şi solicită 

ca acestea să fie puse şi la dispoziţia comisiei; domnia sa doreşte să ia o 

decizie în cunoştinţă de cauză. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan intervine ridicând o problemă de 

procedură: deoarece sunt prezenţi reprezentanţi ai Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, Ministerului Sănătăţii şi ai Institutului Clinic 
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Fundeni  subliniază, încă o dată, că nu mai este necesar un raport asupra 

situaţiei financiare a spitalului. 

Dl.dep.Movilă Petre este de acord, parţial, cu antevorbitorul său, în 

sensul că invitaţii la şedinţă să-şi spună punctul de vedere,  având în 

vedere că privatizarea Institutului Clinic Fundeni este o problemă de 

maximă importanţă. Comisia trebuie să analizeze dacă decizia de 

privatizare este în folosul sănătăţii sau a unor grupuri de persoane; 

raportul nu este întotdeauna revelator. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan apreciază că nu poate vota până nu este 

corect şi complet informat şi, în consecinţă, este de acord cu solicitarea 

atât a  raportului cât şi a unei vizite de informare la Spitalul Fundeni. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine, 

apreciind că propunerea antevorbitorului său este cea mai bună. Domnia 

sa este pentru înaintarea raportului înaintat de conducerea spitalului până 

vineri 24 iunie 2005. De asemenea este de acord cu efectuarea, opţional, 

de către deputaţi a unei vizite de informare la Institutul Clinic Fundeni 

până săptămâna viitoare ( perioada 22 – 27 iunie 2005). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază, încă 

o dată, că privatizarea Institutului Clinic Fundeni  înseamnă „ crimă 

împotriva sănătăţii”;  un privatizat nu va admite existenţa clinicilor 

universitare şi nici plata salariaţilor pentru că nu sunt compatibile cu 

interesele acestuia. Academia de Ştiinţe Medicale nu este de acord cu 

privatizarea şi susţine în continuare punctele de vedere al domniei sale. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan informează că revine asupra deciziei şi 

ca urmare este de acord cu propunerea făcută anterior de 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion face câteva precizări legate de neînţelegerea 

propunerii făcute dl.dep.dr.Paveliu Sorin .  Grupul Parlamentar al PNL nu 

doreşte amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege ci doar amânarea 
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votului până la o informare completă asupra situaţiei financiare a 

institutului. Domnia sa este de acord cu efectuarea unei vizite de 

documentare la Institutul Clinic Fundeni şi subliniază că Institutul Clinic 

Fundeni este un centru metodologic al medicinii româneşti şi totodată un 

exemplu pentru celelalte spitale din ţară. Problema pe care comisia 

trebuie să o rezolve se referă fie la respingerea privatizării pe baza 

managementului şi a rezultatelor obţinute, fie acceptarea unei noi 

performanţe prin o preluare a managementului spitalului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

proiectul de lege se referă la o ordonanţă de urgenţă a Guvernului care 

„lucrează” şi ca urmare comisia are o răspundere vis – a vis de amânarea 

la nesfârşit a finalizării proiectului de lege; în consecinţă comisia are 

obligaţia de a lua o hotărâre asupra proiectului de lege cel târziu la 

următoarea şedinţă, deoarece se va întocmi caietul de sarcini şi se va face 

concesionarea institutului. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru este de acord cu antevorbitorul său, 

subliniind că, comisia trebuie să respingă ordonanţa de urgenţă privind 

privatizarea institutului; acest lucru l-a făcut şi Senatul. Domnia sa 

consideră că solicitarea  Grupului Parlamentar al PNL  de a se face un 

audit la spital se datorează faptului că ordonanţă de urgenţă este elaborată 

de liberali şi, ca urmare, este greu să se justifice de ce au iniţiat-o.  

Referitor la punctul de vedere al conducerii institutului, 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru apreciază că aceasta nu are ce să spună în 

plus întrucât nu doreşte privatizarea. Dacă  Grupul Parlamentar al  PNL   

propune amânarea votului asupra proiectului de lege, probabil doreşte să 

se justifice de ce a iniţiat ordonanţa de urgenţă. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că înainte de a continua 

dezbaterile, invitaţii trebuie să-şi spună punctele de vedere. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arătă că nu s-a 

intervenit pe conţinutul proiectului de lege, dar sunt probleme de 

procedură care trebuie lămurite. În opinia domniei sale  

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru a pus punctul pe i; sunt două alternative: 

de a fi alături de sistemul de sănătate sau de a fi alături de o decizie care 

nu se ştie cine a propus-o. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că la 

următoarea şedinţă  de comisie fiecare deputat va acorda un vot de 

„conştiinţă”; dacă domnia sa ar fi obligat de  Grupul Parlamentar al 

PPRM să voteze privatizarea Institutului Clinic Fundeni  ar renunţa la 

funcţia de parlamentar întrucât nu poate să facă decât politica sănătăţii, 

iar privatizarea ar însemna desfiinţarea navei amiral a medicinii 

româneşti. De fapt privatizarea a început în urmă cu aproape 2 ani când 

din banii primiţi de la Banca Mondială, Ministerul Sănătăţii a finanţat 

pregătirea managerială a unor directori de spitale din cadrul Institutului 

Clinic Fundeni şi se continuă prin această ordonanţă de urgenţă care 

prevede concesionarea, pe o perioadă de 49 de ani, a unor servicii publice 

şi a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, precum şi a unor 

bunuri mobile proprietate privată a statului. Nu s-a ţinut cont de 

performanţele profesionale de excepţie. 

Dl.dep. Grigore Crăciunescu arată că, deşi Institutul Clinic 

Fundeni este o instituţie strategică importantă, trebuie să se cunoască ce 

sume de bani s-au investit , până în prezent, în acest spital. Modul cum   

s-au gestionat fondurile publice se cunoaşte, însă este necesar să se 

analizeze dacă, pe viitor, alocarea unor sume pentru a-l menţine la acelaşi 

nivel sau la un nivel superior nu este în dauna spitalelor din ţară. Domnia 

sa subliniază că nu doreşte distrugerea institutului, dar susţine 

privatizarea acestuia. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine 

arătând că afirmaţia antevorbitorului este un punct de vedere. Privatizarea 

nu trebuie să înceapă cu nava amiral a medicinii în care îşi desfăşoară 

activitatea elita medicală, iar investirea banilor până în prezent s-a făcut 

tocmai pentru că performanţele medicale  recunoscute şi pe plan mondial 

aparţin personalităţilor medicale. De altfel în toate ţările ( Franţa, Olanda, 

Germania, etc.) există astfel de nave amiral care nu sunt private. 

Această ordonanţă de urgenţă este un mare semn de întrebare 

întrucât nici conducerea spitalului formată numai din personalităţi 

medicale ( dl.prof.dr.Dan Tulbure, dl.prof.dr.Ionel Sinescu, 

dl.prof.dr.Irinel Popescu), nici Academia de Ştiinţe Medicale şi 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, care 

sunt împotriva privatizării, nu au fost consultaţi. 

În anii anteriori s-a dorit privatizarea Institutului Naţional de 

Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” care , în final a fost preluată de 

RAPPS; s-a continuat cu Institutul Cantacuzino, proces pe care comisia a 

reuşit să-l stopeze până în prezent. Privatizarea în sănătate este absolut 

necesară, însă nu trebuie să se înceapă cu cele mai importante instituţii. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian arată că susţine privatizarea Institutului 

Clinic Fundeni fiind convins că, în acest fel, se vor eficientiza fondurile 

publice; dacă va fi un succes se va generaliza eficientizarea 

managementului spitalelor. Referitor la menţinerea clinicilor universitare 

domnia sa consideră că dacă se precizează acest lucru în contractul de 

concesionare, noul manager este obligat să-l respecte . În ceea ce priveşte 

concesionarea a 32 de ha de teren, domnia sa afirmă că „poate cei care 

sunt împotriva privatizării au alte interese”. 

Dl.dep.Movilă Petre consideră că, înainte de a lua o hotărâre, 

comisia trebuie să se informeze şi ca urmare susţine efectuarea unei vizite 

de documentare a Institutului Clinic Fundeni . 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei îi acordă 

cuvântul dl.senator prof.dr.Irinel Popescu , director adjunct medical 

Institutul Clinic Fundeni care în calitate de preşedinte al Comisiei pentru 

învăţământ din Senat ( comisie sesizată în fond, împreună cu Comisia 

pentru sănătate, ecologie şi sport ) a participat la finalizarea proiectului de 

lege şi anume respingerea ordonanţei de urgenţă. 

Dl.senator prof.dr.Irinel Popescu arată că, Comisia pentru 

învăţământ a Senatului a respins ordonanţa de urgenţă cu 15 voturi pentru 

respingere, 2 abţineri şi 1 vot contra; la lucrările celor 2 comisii (Comisia 

pentru învăţământ şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport ) sesizate 

în fond cu proiectul de lege a participat şi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie a camerei Deputaţilor, 

care s-a remarcat prin o atitudine corectă şi clară. 

În continuare, domnia sa arată că, în urmă cu 1 – 2 ani, Banca 

Mondială a făcut o evaluare a Institutului Clinic Fundeni care s-a finalizat 

cu un raport laudativ ce a fost înaintat Ministerului Sănătăţii . Ulterior, la 

şedinţa de la Ministerul Sănătăţii la care a participat şi un manager privat, 

conducerea spitalului a întrebat cum îşi va recupera acesta investiţiile în 

condiţiile în care instituţia va funcţiona cu sume alocate de Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate ; nici până în prezent nu a primit un 

răspuns. 

Pe de altă parte, conducerea spitalului nu înţelege graba cu care s-a 

emis ordonanţa , mai ales că iniţiatorul nu a cerut, anterior,  auditul 

asupra situaţiei financiare a spitalului; conducerea spitalului a fost 

consultată cu o zi înainte de emiterea ordonanţei de urgenţă, 

împotrivindu-se privatizării. Ordonanţa de urgenţă are o notă de 

fundamentare confuză, falsele datorii reprezentând datorii ale Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate şi bugetul istoric al spitalului. În 

activitatea unităţii sunt implicate Ministerul Apărării Naţionale şi o serie 
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de fundaţii, deci este vorba despre un întreg complex care poate produce 

efecte juridice ( o fundaţie a afirmat că acţionează  în judecată iniţiatorul 

ordonanţei de urgenţă). 

În consecinţă, având în vedere că este vorba de o subfinanţare         

( alocarea unei sume de 2 milioane euro/an, comparativ cu Canada -100 

milioane euro/an ) se poate afirma că acest institut important cu rol în 

sănătate, învăţământ şi cercetare se va distruge. 

Dl.Ervin Szekely , secretar de stat, Ministerul Sănătăţii arată că, 

potrivit Legii concesionărilor, Guvernul avea posibilitatea concesionării 

Institutului Clinic Fundeni prin hotărâre de Guvern, însă având în vedere 

importanţa institutului a dorit să consulte şi Parlamentul, motiv pentru 

care a emis ordonanţa de urgenţă. Necesitatea privatizării rezidă, în opinia 

Ministerului Sănătăţii, din pierderea a 425 miliarde lei/an şi din dorinţa de 

eficientizare a managementului institutului. În situaţia în care Parlamentul 

nu doreşte concesionarea, atunci şi Ministerul Sănătăţii este de acord , 

arată la final dl.Ervin Szekely . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine solicitând ca propunerea domniei 

sale să fie supusă la vot. 

Dl.prof.dr.Dan Tulbure director general, Institutul Clinic Fundeni 

arată că în toate ţarile din Europa un spital de importanţa Institutului 

Clinic Fundeni este o unitate publică ; asistenţa medicală înseamnă 

calitate a actului medical atât în spitalele private cât şi publice; diferenţele 

care există între spitalele publice şi cele private din toată lumea este cea 

referitoare la costuri. În România nu s-a făcut niciodată o discuţie 

serioasă privind calitatea actului medical care înseamnă acreditarea 

spitalelor şi, în consecinţă, de aici decurg toate efectele. Dl.prof.dr.Mircea 

Cinteză, ministrul sănătăţii a recunoscut că la Institutul Clinic Fundeni nu 

este vorba de management defectuos, ci doar de costuri mai mari; de fapt 

aceste costuri reprezintă în opinia dl.prof.dr.Dan Tulbure, latura de 
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tehnică medicală prin protocoale de lucru la nivelul spitalelor dezvoltate. 

Este o prejudecată că numai la nivelul unui spital privat se poate îngriji 

un bolnav la nivel european. 

Privatizarea spitalului este o problemă de principiu întrucât este un 

fel de „staţie terminus”. Datoriile spitalului invocate în nota de 

fundamentare a ordonanţei de urgenţă sunt subfinanţări rostogolite de 4 – 

5 ani; activitatea de transplant se realizează la un anumit nivel al 

asistenţei medical şi ca urmare costurile fiind mai mari managerul nu este 

interesat în a o menţine; de asemenea managerul privat nou va fi 

preocupat de activitatea de cercetare şi formare a specialiştilor. Domnia 

sa se întreabă care va fi soarta bolnavilor din teritoriu trimişi la Institutul 

Clinic Fundeni deoarece managerul privat nu-i va primi. Privatizarea 

Institutului Clinic Fundeni , doar aparent, degrevează statul de o 

cheltuială pentru că managementul din cadrul institutului nu reprezintă o 

problemă, iar cheltuielile spitalului nu pot prejudicia fondurile pentru alte 

spitale. 

În final, dl.prof.dr.Dan Tulbure consideră că strategia de 

privatizare a Institutului Clinic Fundeni nu este bună. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

pierderea celor 425 miliarde/an este nesemnificativă comparativ cu 

disponibilitatea în valoare de 23.000 miliarde lei care a fost deturnată 

pentru acoperirea găurilor din economie. 

În continuare, domnia sa arată că nici un spital din Europa de o 

asemenea importanţă este privat şi, ca urmare, nu este necesar ca în 

România să se facă o privatizare originară. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  

în urma audierilor s-au concluzionat următoarele: 

- În nici una din ţările europene nu a fost privatizat un spital 

de importanţa Institutului Clinic Fundeni ; ca şi în cazul Institutului 
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Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie 

„Cantacuzino” Bucureşti, privatizarea Institutului Clinic Fundeni ar duce 

la pierderea unei unităţi strategice pentru politica de sănătate şi la oprirea 

activităţii acestei baze clinice şi centru de cercetare al Academiei de 

Ştiinţe Medicale , deoarece o instituţie privată nu-şi va permite să cheltuie  

bani pentru activităţi neprofitabile investitorului, dar care sunt obligatorii 

pentru funcţionarea sistemului de sănătate; în toate ţările europene, aceste 

unităţi strategice necesare învăţământului, cercetării şi promovării 

activităţilor de vârf în domeniul medical sunt menţinute ca unităţi sanitare 

publice şi sunt protejate de către stat. 

- Privatizarea în sănătate este necesară şi trebuie făcută cu 

discernământ dar să nu înceapă cu Institutul Clinic Fundeni care 

reprezintă „ nava amiral  a medicinii româneşti”; menţinerea ca unitate 

publică se justifică şi prin faptul că peste 65 % din bolnavii internaţi sunt 

transferaţi de la alte unităţi spitaliceşti din ţară sau din municipiul 

Bucureşti. 

- Pentru o analiză mai aprofundată a situaţiei şi acordarea unui 

vot de conştiinţă, comisia a solicitat conducerii Institutului Clinic Fundeni 

să înainteze un raport financiar până la data de 24.06.2005; totodată s-a 

hotărât ca, până la viitoarea şedinţă a comisiei, membrii comisiei să 

efectueze o vizită de documentare şi informare la Institutul Clinic 

Fundeni . 

- Deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 

este în vigoare şi îşi poate produce efectele şi, în scurt timp se vor întocmi 

caietele de sarcini în vederea demarării procesului de privatizare, comisia 

a hotărât ca decizia finală să fie luată la următoarea şedinţă din data de 

28.06.2005. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune votului, 

iar comisia hotărăşte în unanimitate următoarele: 
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- amânarea votului asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 pentru 

aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul 

Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate 

publică şi proprietate privată a statului (PLX 217/2005) pentru 

următoarea şedinţă ( marţi 27 iunie 2005) ; 

- efectuarea unei vizite de documentare la Institutul Clinic 

Fundeni pentru o informare aprofundată asupra stării financiare a unităţii 

sanitare, precum şi asupra rezultatelor şi performanţelor obţinute; 

- solicitarea raportului elaborat de conducerea Institutului 

Clinic Fundeni care a fost depus şi la Senat . 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a procedat la proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 

sociale de sănătate (PLX 234/2005). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că prezenta  

ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002, în sensul 

introducerii în categoria asiguraţilor a persoanelor returnate sau 

expulzate, precum şi a celor care sunt victime ale traficului de persoane. 

Se propune totodată modificarea prevederilor referitoare la funcţionarea 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , astfel ca statutul propriu să nu 

mai fie aprobat de Consiliul de administraţie ci de ministrul sănătăţii şi 

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu avizul 

Consiliului de administraţie, precum şi modificarea prevederilor 

referitoare la atribuţiile Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . 
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În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul reprezentanţilor sindicatelor. 

Dl.Adrian Cojocaru, vicepreşedinte, C.N.S.Cartel Alfa, după ce 

mulţumeşte preşedintelui comisiei pentru prezentele audieri arată că toate 

confederaţiile sindicale ( CNSLR, BNS, CSDR, CNS Alfa, CNS 

Meridian ) nu sunt de acord cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

38/2005 întrucât se încalcă în mod flagrant Constituţia şi Legislaţia 

României referitor la dialogul social dar şi programul de guvernare prin 

datorită subordonarea, în totalitate, a Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate faţă de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor Publice . 

În acelaşi timp prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 38/2005 se promovează un adevărat genocid la adresa 

copiilor României ca urmare a faptului că familiile lor sunt obligate să 

plătească diferenţa dintre preţul pieţei şi preţul de referinţă sau de 

decontare pentru medicamentele prescrise. Această măsură conduce la 

situaţia în care pentru un copil familia este obligată să cheltuiască sute de 

mii de lei sau milioane de lei pentru a putea  procura medicamentele 

necesare refacerii sănătăţii. Vorbim de viitorul naţiunii şi nu trebuie să 

acceptăm ca milioane de copii din familii care au venituri modeste să nu 

aibă acces la medicamentele necesare, opinează dl.Adrian Cojocaru. 

În continuare , domnia sa consideră că începând din anul 1997 

actele normative referitoare la sistemul de sănătate au creat o serie de 

prejudicii ale asiguraţilor fără a aduce ceva în plus pentru ei. 

Referitor la iniţierea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

38/2005, dl.Adrian Cojocaru arată că sindicatele nu au fost consultate, iar 

proiectul de ordonanţă nu a fost dezbătut în Consiliul de administraţie al 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Punctul de vedere al confederaţiilor sindicale este foarte clar – 

sistemul de sănătate a fost naţionalizat, iar LAAS nu mai răspunde 



 16

principiului solidarităţii şi, ca urmare, rolul Consiliului de administraţie al 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este nul. Concret prin 

modificările propuse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 

Consiliul de administraţie doar avizează regulamentul propriu de 

funcţionare, iar preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate îşi 

organizează cabinetul demnitarului la sediul Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate cu subalterni plătiţi din fondurile de asigurări de sănătate. 

Atribuţiile preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

s-au extins şi ca atare acesta va putea lua hotărâri discreţionare. Domnia 

sa arată că în nici o ţară din lume reprezentanţii contribuabililor                

( sindicate şi patronate) nu sunt neglijaţi; în România „ Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate s-a transformat în feudă proprie; dl.preşedinte 

Cristian Vlădescu a convocat prima şedinţă cu vicepreşedinţii doar azi 21 

iunie 2005. ” 

În final, dl.Adrian Cojocaru apreciază că Parlamentul a aprobat, la 

Capitolul - Sănătate din strategia Guvernului actual, autonomia Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate . De asemenea, dl.prof.dr.Mircea 

Cinteză , ca preşedinte al Colegiului Medicilor din România , a susţinut 

necesitatea autonomiei , însă ca ministru al sănătăţii nu mai este de acord 

cu aceasta; „de altfel, dl.prof.dr.Mircea Cinteză, ministrul sănătăţii, în 

prezent, aduce numai prejudicii sănătăţii.” 

Confederaţiile sindicale solicită abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 38/2005. 

Dl.Dumitru Chiriţă, vicepreşedinte, Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate arată că autonomia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

prevăzută în art.60 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 a 

fost desfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 care 

precizează că, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate se află în 

subordinea Ministerului Sănătăţii .În această situaţie nu se mai poate 
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vorbi de tripartitism în administrarea fondurilor publice. Aşa cum arăta 

recent dl.Hajdu Gabor, fost ministru al sănătăţii, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate a fost privată de dreptul de a-şi aproba 

regulamentul de funcţionare şi ca urmare rolul Consiliului de 

administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este nul, 

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate poate dispune 

schimbarea hotărârilor luate în Consiliul de administraţie. 

Referitor la eliminarea gratuităţilor pentru copiii, domnia sa 

consideră că Ministerul Sănătăţii trebuie să găsească resursele financiare 

pentru acordarea gratuită a medicamentelor compensate şi gratuite. De 

altfel Organizaţia Mondială a Sănătăţii a elaborat o directivă privind 

standardele obligatorii referitoare la starea de sănătate a populaţiei, 

directivă pe care România nu o respectă. 

În ceea ce priveşte autonomia Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate domnia sa arată că Guvernul actual şi-a încălcat programul 

propriu, deoarece doreşte subordonarea acesteia; guvernele anterioare au 

redus treptat autonomia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , dar 

guvernul actual doreşte  să se renunţe total la aceasta; în această situaţie 

Guvernul actual ar trebui să-şi asume public acest fapt şi să treacă la 

excluderea reprezentanţilor sindicatelor şi patronatelor din Consiliul de 

administraţie al caselor de asigurări. 

Dl.Nicolae Creţu, vicepreşedinte, Confederaţia Sindicatelor 

Democratice din România arată că atât angajaţii cât şi angajatorii care 

contribuie la asigurările de sănătate au dreptul la reprezentanţi în 

consiliile de administraţie a caselor de asigurări şi totodată dreptul de a 

cere ca aceste contribuţii , care nu sunt taxe şi impozite, să fie gestionate 

de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 

Dl.Ion Albu, vicepreşedinte, Confederaţia Sindicală Naţională 

Meridian arată că în anul 2004 , când domnia sa era membru al 



 18

Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

Ministerul Finanţelor Publice a anunţat conducerea Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate că veniturile totale trebuie reduse cu 30 %. Domnia 

sa întreabă  „ ce rol au sindicatele şi patronatele ca parteneri sociali în 

consiliile de administraţie a caselor de asigurări; este vorba de o 

naţionalizare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ”. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei îi răspunde că 

atât comisiile de sănătate ale Parlamentului cât şi Curtea de Conturi a 

României au dovedit că disponibilităţile Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate din 2002 şi 2003 în valoare de 23.000 miliarde lei şi cele din 

2004 în valoare de 10.000 miliarde lei ( date neoficiale) au fost deturnate 

pentru acoperirea găurilor din economie şi plata pensiilor. Comisia a 

militat permanent pentru obţinerea autonomiei Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi pentru întoarcerea banilor de la asiguraţi în 

sistemul sanitar pentru servicii medicale. 

Dl.Adrian Bârea, vicepreşedinte, C.N.S.L.R.Frăţia apreciază că 

toate deciziile referitoare la asigurările de sănătate luate din 1997 până în 

prezent arată că sistemul de sănătate funcţionează la fel ca până în 1997. 

Domnia sa consideră că toţi membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

au o mare responsabilitate privind funcţionarea sistemului; este necesar să 

se iniţieze o nouă lege a asigurărilor de sănătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că noua 

propunere legislativă privind asigurările de sănătate se află blocată la 

Senat. Această propunere legislativă prevede autonomia Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate şi colectori proprii. În perioada 2000 – 2004 

Comisia pentru sănătate şi familie a militat pentru această autonomie, 

pentru alocarea unui procent mai mare din PIB pentru sănătate şi pentru o 

construcţie bugetară care să corespundă veniturilor rezultate din 

contribuţii. Totuşi, în această perioadă , fondul pentru sănătate a scăzut 
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permanent ( de exemplu bugetul pentru sănătate /2005 este mai mic decât 

cel din 1998 cu 30 %). 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

arată că în raportul Băncii Mondiale la Capitolul 5 se precizează că banii 

sănătăţii au fost folosiţi pentru acoperirea găurilor negre din economie. 

În anul 2004 s-a înfiinţat Agenţia naţională pentru fondul unic cu 

scopul de a se pierde identitatea fondului Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . De asemenea, Ordonanţa Guvernului nr. 180/2004 a prevăzut 

scutirea pensionarilor de la plata contribuţiei la asigurările de sănătate, 

ceea ce nu este corect deoarece nu au prevăzut alte surse de plată pentru 

aceştia ; în acest sens Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 

corectează greşeala anterioară. 

Domnia sa îşi exprimă speranţa că pe viitor sistemul de sănătate va 

funcţiona normal, având în vedere că dl.Nicolae Ivan, secretar de stat, 

Ministerul Finanţelor Publice a afirmat în faţa comisiei că începând cu 

anul 2006 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va fi autonomă. 

Dl.Ervin Szekely arată că nu există o politică de recentralizare a 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau de subordonare a acesteia 

faţă de Ministerul Sănătăţii care a dorit doar fluidizarea activităţii Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate din punct de vedere tehnic. 

Domnia sa informează că proiectul de lege privind autonomia 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , iniţiat de Ministerul Sănătăţii, 

care este într-un stadiu avansat este susţinut şi de Ministerul Finanţelor 

Publice, deci există un consens politic. 

Referitor la sindicate dl.Ervin Szekely arată că sunt tensiuni între 

Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , însă acest fapt nu 

poate influenţa bunul mers al acesteia. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă care 

sunt argumentele privind eliminarea gratuităţii medicamentelor pentru 

copii ( şi înainte de 1989 exista această gratuitate). 

Dl.Imbri, medic şef Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  arată 

că, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate decontează doar 

medicamentele pentru care se fac studii de bioechivalenţă. 

Pe de altă parte datorită posibilităţilor financiare ale Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate s-a recurs la măsura decontării 

medicamentelor pentru copiii la preţul de referinţă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine, 

apreciind că acesta nu este un argument, gratuitatea la medicamente 

pentru copii şi gravide fiind neasigurată. „Dacă nu asigurăm nici această 

gratuitate ne merităm soarta actuală ca naţiune.” 

Dl.Imbri arată că Comisia de transparenţă a Ministerului Sănătăţii a 

ţinut cont şi de raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii care a precizat 

modul cum se eliberează medicamentele pentru copii şi adulţi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei îl întreabă pe 

antevorbitor dacă afirmasţia domniei sale se poate face publică. În acelaşi 

timp îl roagă pe dl.Imbri să precizeze exact despre ce este vorba. Anterior 

s-a făcut afirmaţia că Fondul Monetar Internaţional a recomandat 

naţionalizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , iar domnia sa , 

în urma discuţiilor cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional a 

aflat că nu este adevărat; în consecinţă nu este corect, opinează 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei să fie acuzate 

organismele internaţionale. 

Dl.dep.Movilă Petre întreabă dacă au fost situaţii în care, în lipsa 

cvorumului Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate, preşedintele Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a luat 

decizii. 
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Dl.Dumitru Chiriţă arată că nu au fost astfel de situaţii. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian apreciază că eliminarea gratuităţilor la 

medicamente pentru copii este justificată ţinându-se cont de subfinanţarea 

sistemului de sănătate . 

Referitor la modificările aduse în Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2005 referitoare la Consiliul de administraţie al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate domnia sa apreciază că, întrucât 

Ministerul Sănătăţii este răspunzător de starea de sănătate a populaţiei, 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să pună în practică 

programele Ministerului Sănătăţii . „Ce rost au sindicatele în luarea unor 

decizii importante, deoarece acestea nu prea participă la şedinţele 

consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .” 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că întâlnirea cu sindicatele este 

benefică, însă remarcă că este regretabil că în sesiunea legislativă 

anterioară când comisia a protestat faţă de promovarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, sindicatele nu au solicitat nici o 

audiere la comisie. În consecinţă, afirmă că sindicatele trebuie să fie de 

partea dreptăţii. 

Referitor la eliminarea gratuităţilor la medicamente pentru copii şi 

gravide, domnia sa arată că nu este de acord. 

În ceea ce priveşte autonomia Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate apreciază că aceasta se va realiza într-un viitor apropiat. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan intervine arătând că sindicatele au 

protestat vehement atunci când a fost promovată Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 150/2002 privind asigurările sociale de sănătate. De 

asemenea acestea au susţinut permanent autonomia Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . Nu este vorba de ingerinţele organismelor 

internaţionale ci de inconsecvenţa celor care conduc Ministerul Sănătăţii , 

respectiv dl.prof.dr.Mircea Cinteză care acum nu mai doreşte autonomia 
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Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ; subordonarea Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate , prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 300/2005 este de neacceptat. 

Referitor la gratuitatea medicamentelor pentru copii, domnia sa 

arată că este de acord ca nu toate medicamentele să fie gratuite, dar noua 

listă de OTC are 20 de poziţii, comparativ cu cea din anul 2004 care avea 

200 de poziţii. Lista nu cuprinde laptele  praf pentru copii, nici o vitamină 

( excepţie Vitamina C); toate acestea sunt lucruri inacceptabile.  

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că decontarea preţului de referinţă 

pentru medicamentele pentru copii înseamnă plata diferenţei până la 

preţul de farmacie, ceea ce nu este admisibil pentru o ţară care doreşte 

protejarea viitoarei generaţii. Lipsa laptelui praf pentru copii din lista 

OTC va avea grave repercursiuni asupra dezvoltării copilului. Din 

numărul total de OTC ( 800 ) doar 20 se regăsesc pe această listă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin doreşte să facă câteva precizări: Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 a fost promovată după procedura 

vechii Constituţii a României şi ca urmare are caracter de lege. 

O altă precizare se referă la faptul că un consiliu de administraţie 

care nu are responsabilităţi nu este eficient; până în prezent domnia sa nu 

a remarcat vreo contribuţie a sindicatelor şi/sau patronatelor în rezolvarea 

problemelor importante din sănătate, exemplu protestul faţă de scutirea 

pensionarilor la asigurări. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 subordonează Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate ceea ce înseamnă că funcţionarea 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate reprezintă „ o struţo-cămilă” şi 

ca urmare este evident că au părut tensiuni între Consiliul de 

administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi preşedintele 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . În final, dl.dep.dr.Paveliu 
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Sorin apreciază că nu există un consens public privind autonomia Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

În ceea ce priveşte gratuitatea medicamentelor pentru copii acesta 

nu se obţine prin lege ci prin Contractul Cadru şi hotărâre de Guvern. 

Principiul prezentat în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 la 

art.26 este corect. OTC-urile nu au un preţ controlat, problema care se 

pune este cea referitoare la numărul acestora din lista OTC, precum şi a 

celor care trebuie cuprinse în listă; poate ar trebui revizuită lista de 

medicamente . În opinia domniei sale Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 38/2005 nu poate fi anulată. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan consideră că nu avem dreptul de a ne juca 

cu starea de sănătate a copiilor. Chiar dacă în ţările din Uniunea 

Europeană se practică decontarea medicamentelor pentru copii la preţul 

de referinţă, nu este obligatoriu ca acest sistem să se aplice şi în România. 

Domnia sa este pentru menţinerea gratuităţilor pentru copii. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că nu este corect ca să se 

renunţe la gratuitatea pentru copii. 

Referitor la consiliile de administraţie ale caselor de asigurări 

domnia sa arată că există disfuncţionalităţi în activitatea acestora; 

reprezentanţii sindicatelor din consiliile de administraţie niciodată nu au 

protestat faţă de probleme din sănătate ( cozile la farmacii pentru 

eliberarea medicamentelor, eliminarea gratuităţilor la medicamente 

pentru copii şi gravide, scutirea pensionarilor de la asigurările de sănătate, 

subfinanţarea spitalelor, etc.). Directorii de case judeţene de asigurări de 

sănătate au devenit baroni locali care folosesc banii contribuabililor 

pentru benzina necesară autoturismului personal ( la Iaşi 50 

milioane/lună); consiliile de administraţie nu apără interesele pacienţilor 

pentru că nu răspund în faţa nimănui. 
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Dl.dep.dr.Diaconescu Renică doreşte atribuţii clare pentru 

consiliile de administraţie. 

Dl.dep.Movilă Petre consideră că o serie de medici prescriu 

medicamente de ultima generaţie deoarece firmele respective le 

facilitează participarea la congrese în străinătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

adevărul este relativ deoarece sunt medicamente scumpe mai eficiente 

decât cele ieftine ( exemplu aspirina Bayer). Referitor la facilităţile 

oferite medicilor de către firme, domnia sa arată că nu se poate pune 

problema aşa cum a fost prezentată de dl.dep.Movilă Petre ; la seminarii 

şi congrese se învaţă foarte mult ( în acest sens citează afirmaţia doamnei 

dr.Daniela Bartoş, fost ministru al sănătăţii şi anume „ Toată ziua se 

pleacă la congrese ? „ şi replica domniei sale „ Dumneavoastră ce sunteţi? 

Medic ?”). 

Referitor la preţul de farmacie şi preţul de referinţă 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că acestea 

sunt stabilite de compania de medicamente în funcţie de posibilităţile 

acestora, deci sunt „nişte aberaţii” . 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru apreciază că preţurile la 

medicamente sunt aberante deoarece „firma X a reuşit într-un mod mai 

ocolit”. Pe de altă parte reţetele pentru medicamentele compensate sunt 

foarte stufoase. 

Referitor la Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate domnia sa remarcă că acesta a acceptat ca să se 

aloce sume mari, printr-o decizie politică, în domeniul privat ( cazul 

Euromedica). 

Dl.Adrian Cojocaru consideră că o serie de deputaţi nu cunosc cum 

funcţionează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi, în special, 

Consiliul de administraţie; în condiţiile când acesta nu este consultat de 
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către Ministerul Sănătăţii sau când deciziile Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate sunt ignorate nu se poate vorbi de tripartitism. Domnia sa s-a 

adresat Ministerului Sănătăţii pentru a revizui hotărârea de Guvern 

privind medicamentele compensate, dar fără rezultat deoarece a primat 

permanent decizia politică. 

De asemenea a semnalat lipsa de transparenţă în gestionarea 

fondului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , iar urmarea a fost că 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , fost ministru al sănătăţii a dat un ordin care 

preciza că „dl.Adrian Cojocaru nu are voie să ţină conferinţă de presă pe 

această temă. „ 

Referitor la disfuncţionalităţile din cadrul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate arată că acestea se datorează lipsei de 

profesionalism ( au promovat concursurile pentru ocuparea posturilor 

persoane care au luat note de 2 şi 3 ). 

Dl.Dumitru Chiriţă arată că Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate promovează tripartitismul şi ca atare este pentru eliminarea 

articolului din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 care se 

referă la modificarea atribuţiilor consiliilor de administraţie a caselor de 

asigurări de sănătate. 

În ceea ce priveşte gratuitatea la medicamente pentru copii afirmă 

că eliminarea acesteia nu este o măsură corectă  atâta timp cât asigurăm 

gratuitate pentru alte categorii profesionale ( magistraţi, poliţişti, militari, 

etc.). În această situaţie „ nu ne merităm viitorul ca naţiune”. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune să se 

procedeze la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. Domnia sa 

subliniază, încă o dată, că art.26 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 38/2005 care prevede eliminarea gratuităţilor pentru copii 

şi gravide trebuie analizat cu foarte mare atenţie; se pune problema unui 
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vot de conştiinţă deoarece este necesar ca acestor copii, care reprezintă 

viitorul naţiunii , să li se asigure o stare de sănătate corespunzătoare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca 

alin.(1) al art.26, care prevede eliberarea medicamentelor pentru copii, 

lehuze şi gravide la nivelul de referinţă sau de decontare, să se elimine, 

întrucât un drept câştigat nu poate fi retras. De asemenea prin prezentul 

proiect de lege este îngrădit dreptul la protecţia copiilor, gravidelor şi 

lehuzelor. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan consideră că prin prevederile art.26 

alin.(1) se aplică un tratament inechitabil femeilor însărcinate, lehuzelor 

şi copiilor. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că principiul privind decontarea 

medicamentelor la preţul de referinţă „ nu este rău” aşa cum nu este nici 

preţul de decontare. Problema care trebuie să se pună în discuţie este lista 

de medicamente care este necesar a fi revizuită. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că lista OTC a fost mult redusă. 

Lista nu conţine medicamente esenţiale ( de exemplu vitaminele pentru 

copii). 

Dl.Imbri arată că lista OTC ( care sunt în număr de 314 ) a fost 

redusă deoarece Ministerul Sănătăţii „nu are bani, este sărac „. De altfel, 

în alte ţări, OTC-urile,  care nu sunt medicamente vitale,  nu sunt 

decontate de casa de asigurări de sănătate. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan consideră că , în situaţia în care OTC-urile 

care nu sunt trecute pe lista de medicamente ( de exemplu siropuri pentru 

copii) trebuie cumpărate la preţul de farmacie, foarte mulţi părinţi vor 

renunţa şi vor trece la tratamente naturiste pentru copii lor ( de exemplu 

siropuri din plante sau fructe făcute în gospodăria proprie). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că nu 

este corect ca să se elimine gratuitatea la medicamente pentru copii 
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deoarece se poate periclita sănătatea acestora. De altfel şi Comisia pentru 

egalitate de şanse a dat aviz negativ asupra proiectului de lege, tocmai 

pentru că s-a eliminat  gratuitatea la medicamente pentru copii, gravide şi 

lehuze. 

Pe de altă parte, în situaţia în care se acordă gratuităţi unor 

categorii profesionale ( magistraţi, poliţişti ) domnia sa nu înţelege de ce 

nu se pot menţine aceste gratuităţi şi la copii. Nu aceste gratuităţi perturbă 

sistemul de sănătate ci lipsa autonomiei Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi deturnarea disponibilităţilor Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că gratuitatea la copii şi gravide 

trebuie menţinută. Domnia sa este pentru eliminarea alin.(1) din art.26. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

eliminarea alin.(1) al art.26 care a fost adoptat cu 8 voturi pentru , 2 

abţineri ( dl.dep.Movilă Petre , dl.dep.dr.Cristian Rădulescu) şi 5 

împotrivă ( dl.dep.dr.Paveliu Sorin , - care este pentru menţinerea alin.81) 

al art.26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.38/2005, 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu , dl.dep.dr.Câmpanu Liviu , dl.dep.dr.Buşoi 

Cristian , dl.dep.dr.Luchian Ion ). 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca la art.11 alin.(2) după lit.d) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 să se introducă un nou 

text ca lit.d1) cu următorul cuprins: 

„d1) să beneficieze de dreptul de a li se rambursa cota parte ce ar 

trebui suportată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a cheltuielilor 

efectuate cu investigaţiile recomandate sau cu medicamentele prescrise în 

baza unei reţete emise legal, în conformitate cu prevederile contractului 

cadru, în situaţia în care investigaţiile respective sau medicamentele 

recomandate nu se aflau disponibile în unitatea sanitară în care se aflau 
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internaţi sau în farmaciile aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate din localitatea de domiciliu.” 

Motivarea constă în respectarea drepturilor pacientului în situaţiile 

în care apar disfuncţionalităţi administrativ-manageriale. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amendamentul care este votat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca art.53 alin.(4) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 să se modifice după cum urmează: 

„Persoanele menţionate în art.6 alin.(1) lit.b) datorează contribuţia 

începând  cu data în care persoana în întreţinerea căreia s-au aflat nu se 

mai află în evidenţa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ca persoana 

asigurată.” 

Această precizare este impusă de situaţiile practice care în ultima 

perioadă sunt tot mai multe ( de exemplu sunt o serie de persoane care 

pleacă în străinătate pentru munca la negru, iar persoanele aflate în 

întreţinerea acestora rămân descoperite din punct de vedere al contribuţiei 

la asigurările de sănătate). 

În continuare, dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune modificarea art.54 

alin.(1) lit.a) din proiectul de lege astfel: „ a) de la bugetul de stat, pentru 

persoanele prevăzute la art.6 alin.(1) lit.e) şi alin.(2) lit.a), c) şi e).” 

Acest amendament este necesar pentru corelare cu art.6 alin.(1) 

lit.e). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

amendamentele sunt foarte bune deoarece clarifică anumite situaţii. 

Supuse la vot ambele amendamente au fost votate în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca la art.60 alin.(1)  din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 să se elimine sintagma 

„în coordonarea Ministerului Sănătăţii” , deoarece  instituţie nu poate fi şi 

autonomă şi în coordonarea unui minister. În plus, în programul de 
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guvernare este prevăzută autonomia Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

propunerea făcută şi subliniază că pentru buna gestionare a fondurilor, 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să fie autonomă şi să aibă 

colectori proprii. Domnia sa a fost bucuros când a constatat că în 

programul de guvernare al Guvernului a fost prevăzută autonomia Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate , însă realitatea prezentă, inclusiv 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 arată contrariul. 

Supune la vot amendamentul care este votat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca la art.71 din proiectul de lege 

să se elimine sintagma „şi îndeplineşte şi funcţia de secretar de stat în 

Ministerul Sănătăţii „ pentru corelare cu art.60 alin.(1). 

În continuare, domnia sa propune completarea art.81 alin.(1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002. Astfel, după sintagma 

„... prin Legea nr.458/2001” se introduce fraza „Între Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate şi directorii generali ai caselor de asigurări de 

sănătate se încheie un contract de management”. 

Acest text este necesar pentru întărirea responsabilităţii conducerii 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind cheltuielile eficiente ale 

fondurilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

cele 2 amendamente care sunt votate în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca după art.109 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 să se introducă un nou text ca art.110 

cu următorul cuprins: „Prevederile privind contribuţia datorată pentru 

persoanele prevăzute la art.6 alin.(1) lit.e), precum şi prevederile art.11 

alin.(1) lit.d1) intră în vigoare începând cu anul 2006.” 
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Domnia sa arată că este necesar ca să se asigure sursa financiară şi, 

în acest sens s-a precizat anul 2006 pentru a se include suma în bugetul de 

stat/2006 şi pentru a se cuprinde prevederea în Hotărâre de Guvern pentru 

aprobarea Contractului-cadru/2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amendamentul care este votat în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 

asigurări sociale de sănătate (PLX 234/2005).care este votat în 

unanimitate cu amendamentele care vor face obiectul raportului comisiei. 

 

La punctul  cinci al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de 

Lege pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.45 din Legea nr.360/2002 

privind statutul poliţistului (PLX 231/2005). 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei medicii încadraţi în reţeaua sanitară a Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, membrii ai Colegiului Medicilor din 

România şi având grad profesional de ofiţeri de poliţie, îşi exercită 

profesia de medic în baza Legii nr.306/2004 privind exercitarea profesiei 

de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 

România , cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art.11 

alin.(3) din acest act normativ, medicii pot desfăşura activităţi medicale 

conform pregătirii profesionale în sistem public de sănătate sau/şi în 

sistemul privat, fie ca angajaţi, fie ca persoană fizică independentă pe 

bază de contract, iar, în condiţiile legii, pot înfiinţa  cabinete de practică 

medicală.  
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Potrivit lit.i) a alin.(1) al art.45 din Legea nr.360/2002 se 

interzice poliţistului să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru 

care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor 

de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-

artistic, aceştia nu-şi pot desfăşura activitatea ca medici şi în afara reţelei 

sanitare a Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Această situaţie are un puternic efect negativ asupra profesiei de 

medic, profesie care are ca principal scop asigurarea stării de sănătate 

prin prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea, menţinerea şi recuperarea 

sănătăţii individului şi a  colectivităţii şi are la baza exercitării sale 

independenţa şi libertatea profesională a medicului. 

Pentru ca medicii din reţeaua sanitară a Ministerului 

Administraţiei şi Internelor să-şi poată desfăşura activitatea medicală în 

condiţiile prevăzute de Legea nr.306/2004, se impune modificarea lit.i) a 

alin.(1) al art.45 din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Concret, prin modificarea art.45 alin.(1) lit.i) din legea 

nr.360/2002 privind Statutul poliţistului se acordă medicilor din cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor să deţină funcţii în cadrul 

instituţiilor de cercetare ştiinţifică şi totodată să desfăşoare activităţi de 

asigurare a asistenţei medicale potrivit Legii nr.306/2004. 

Întrucât nu s-au făcut intervenţii asupra proiectului de lege, 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot avizarea 

acestuia. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să 

avizeze favorabil proiectul de Lege pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al 

art.45 din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PLX 231/2005) 

în forma înaintată de către Guvern. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte 

probleme curente privind activitatea comisiilor. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 


