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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi. 

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. Comisia a adoptat, 

în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Audieri şi analiza propunerilor primite la Comisia pentru 

sănătate şi familie în vederea ameliorării conţinutului pachetului 

legislativ privind reforma din domeniul sănătăţii lansat de Ministerul 

Sănătăţii . 

2. Aviz asupra propunerii legislative privind salarizarea 

personalului din domeniul învăţământului, cercetării, sănătăţii şi 

funcţionarilor publici ( Plx  583/2005). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi s-au discutat şi analizat propunerile 

primite la Comisia pentru sănătate şi familie în vederea ameliorării 
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conţinutului pachetului legislativ privind reforma din domeniul sănătăţii, 

discuţiile şi audierile urmând a fi continuate , în comun cu Comisia 

pentru sănătate publică a Senatului şi în prezenţa reprezentanţilor 

Ministerului Sănătăţii , în perioada 6 – 10.02.2006. 

Prezentul pachet legislativ are calitatea de a sistematiza , într-un 

cumul , principalele acte normative care reglementează activitatea din 

domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei . Pachetul legislativ se limitează, 

uneori, la generalităţi şi principii cosmetizante care nu aduc decât 

hipercentralizare, hipercontrol şi autoritarism nejustificat, ignorând, cu 

bună ştiinţă, principiile sănătăţii publice şi neconţinând nimic din ceea ce 

poate fi în interesul pacientului. Mai mult chiar, pacientului i se aduce o 

nouă povară financiară reprezentată de coplata serviciilor medicale, care 

se dovedesc oricum precare. 

Sistemul propus creează noi structuri administrative ( agenţii de 

programe de sănătate, de programe comunitare, şcoli naţionale de 

sănătate publică de rang universitar create în INCDS ) , structuri care au 

menirea numai de a dubla activitatea direcţiilor din cadrul Ministerului 

Sănătăţii , birocraţia şi cheltuieli nejustificate, toate în dauna sănătăţii 

populaţiei. 

Pachetul legislativ ignoră sistematic, în toate componentele sale, 

cerinţele aquis-ului comunitar în domeniul sănătăţii publice, precum şi 

concordanţa cu politicile, strategiile, programele şi, mai ales, experienţa 

sistemelor europene de sănătate publică. 

De asemenea, pachetul legislativ supune dezbaterii probleme 

precum incompatibilităţile cu funcţia de manager de spital, ignorând cu 

bună ştiinţă subfinanţarea cronică a sistemului şi mai ales lipsa 

standardelor de calitate şi a ghidurilor de practică menite să standardizeze 

şi să îmbunătăţească vizibil prestaţia medicală. Un exemplu, în acest sens, 

îl reprezintă soluţia de schimbare a tuturor directorilor generali de spitale, 
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prin schimbarea funcţiilor pentru care aceştia au susţinut concurs 

indiferent de performanţă, competenţă sau experienţă. 

În loc să se urmeze cursul firesc al procesului legislativ, prin 

dezbaterea pachetului legislativ, de către comisiile de sănătate ale 

Parlamentului, Ministerul Sănătăţii doreşte să impună un cumul de acte 

normative, lipsite de coerenţă sistemică, inconsecvenţa în prevederi, 

lipsite de inserţia cu legislaţia conexă existentă, care propune înlocuirea 

integrală a unor  texte de legi, modificate minimal, care vor produce 

grave disfuncţionalităţi în legislaţia sanitară şi sistemul sanitar în general. 

Referitor la Titlul I „Sănătatea publică”, acesta reprezintă o 

preluare parţială, truncheată şi neprofesionistă a Legii sănătăţii publice 

nr.100/1998. 

Deşi iniţiativa îşi propune reglementarea activităţii unui întreg şi 

complex domeniu de activitate, se limitează doar la a enunţa nişte 

principii fără a detalia modalitatea şi instrumentele de aplicare şi nu 

reuşeşte să facă o delimitare între asistenţa de sănătate publică şi sistemul 

de sănătate în general. Această  confuzie rezultă, cu claritate, din 

înlocuirea actualei titulaturi de Ministerul Sănătăţii cu Ministerul 

Sănătăţii Publice. 

De asemenea, faţă de textul Legii nr.100/1998 se omite cu bună 

ştiinţă prevederea conform căreia medicii, funcţionari publici, au dreptul 

de exercitare a profesiei în afara funcţiei de bază. Această omisiune 

anulează practic dreptul de exercitare a profesiei de medic, tuturor 

specialiştilor din structurile teritoriale, deveniţi funcţionari publici, în 

pofida statutului profesional. 

Referitor la Titlul II „Programele naţionale de sănătate” propunerea 

se înscrie în categoria iniţiativelor care creează  noi structuri, fie comisii. 

În cazul de faţă, se înfiinţează o structură inutilă denumită Agenţia 

naţională pentru programele de Sănătate, fără personalitate juridică şi fără 
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personal propriu dar care are rolul teoretic de a elabora şi controla 

programele naţionale. Este vorba numai de programele naţionale de 

sănătate publică deoarece , pentru programele comunitare, se înfiinţează o 

altă agenţie. 

Înfiinţarea acestei structuri reprezintă o soluţie ineficientă 

deoarece, prin formula propusă, va duce inevitabil la diseminarea 

responsabilităţii. 

Până în prezent, derularea programelor naţionale de sănătate se 

reglementează prin ordin al ministrului sănătăţii. 

Referitor la Titlul VII „Spitalele” deşi Legea nr.270/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, este rezultatul unei temeinice şi 

largi dezbateri cu cei implicaţi în sistem şi aplicarea ei a dat rezultate 

bune, Ministerul Sănătăţii propune o iniţiativă centralistă, etatistă, 

spitalele fiind practic în subordinea ministrului sănătăţii care numeşte 

managerul spitalului şi încheie contractul de management. 

Incompatibilităţile  pe care le prevede legea referitor la managerul 

spitalului sunt excesive, încalcă dreptul la libera asociere atât profesională 

cât şi sindicală şi îngrădeşte dreptul la muncă, interzicând exercitarea 

oricărui alt mandat sau oricărei alte funcţii, inclusiv cele nerenumerate. 

Puterea de decizie a ministrului sănătăţii se extinde şi asupra membrilor 

Comitetului director – directorul medical, directorul de cercetare-de 

dezvoltare, directorul financiar-contabil, directorul de îngrijiri etc. care 

sunt numiţi de către managerul spitalului, numit la rândul lui de către 

ministrul sănătăţii publice indiferent de subordonarea spitalului, care 

poate să fie subordonat altor ministere – Ministerul Apărării Naţionale, 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei , Ministerul Transporturilor. 

Totodată, atât membrii Comitetului director cât şi şefii de secţii, 

laboratoare şi de servicii medicale sunt supuşi conform art.180 alin.(1) 
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aceloraşi incompatibilităţi şi conflicte de interese ca şi managerul 

spitalului. Referitor la şefii de secţie mai observăm că dacă au împlinit 

vârsta de 65 de ani nu mai pot fi numiţi în funcţie deşi cadrele didactice 

cu gradul de profesor, conferenţiar sau cercetător ştiinţific gradul I pot fi 

menţinuţi în activitate până la 70 de ani, conform legilor în vigoare. În 

locul Consiliului de administraţie în cadrul spitalului public funcţionează, 

conform noii legi, un consiliu consultativ în care se regăsesc 2 

reprezentanţi ai patronatelor reprezentative la nivel naţional, care pot să 

fie din orice ramură de activitate, în condiţiile în care atribuţia principală 

a acestui consiliu este stabilirea strategiei de dezvoltare a spitalului 

public. Reglementările legii actuale duc în spitalele clinice la 

dezorganizarea şi decapitarea învăţământului medical superior, deoarece 

colaborarea dintre spitale şi unităţile de învăţământ se desfăşoară pe bază 

de contract. Dacă contractul comercial este superpozabil instituţiilor de 

învăţământ private, acest tip de contract nu poate fi aplicat unităţilor de 

învăţământ medical publice deoarece toate universităţile de medicină şi 

farmacie au investit în spitale atât în aparatură performantă cât şi în 

construcţia de clădiri şi amenajarea spaţiilor, multe dintre ele fiind în 

proprietatea universităţilor de medicină şi farmacie. 

- Referitor la Titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate” prin 

modificările aduse Legii asigurărilor sociale de sănătate se revine la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 care a centralizat şi a 

naţionalizat fondul asigurărilor sociale de sănătate. Prin noua iniţiativă, 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu este cu adevărat autonomă 

nici din punct de vedere organizatoric şi nici al conducerii sau al 

finanţării. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este 

numit politic de primul-ministru având rangul de secretar de stat, în loc ca 

această instituţie să aibă cu adevărat rangul de autonomie pe care i-l 

conferă Parlamentul României. Nici din punct de vedere al finanţării nu 
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sunt rezolvate problemele de fond pentru că noua taxă pe care este 

obligată să o suporte populaţia, aşa numita taxă pe viciu, nu aduce în plus 

decât cel mult 20 milioane euro , în condiţiile în care va exploda 

evaziunea fiscală şi consumul unor produse de alcool şi tutun 

contrafăcute , care vor afecta mai grav  sănătatea populaţiei. Un alt 

neajuns  al iniţiativei, care reprezintă o gravă discriminare, este 

reprezentat de dubla impunere pe care vor fi obligaţi să o suporte liber 

profesioniştii , şi în general profesiile liberale, respectiv taxele asupra 

activităţilor independente care sunt impozitate încă o dată cu 6,5 % către 

asigurările de sănătate, în condiţiile în care persoana respectivă este 

salariată. 

- Referitor la iniţiativa din Titlul XVI „Înfiinţarea Şcolii de 

Sănătate Publică şi Management Sanitar” nu s-a avut în vedere faptul că 

cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea învăţământului universitar şi 

postuniversitar duce la scăderea calităţii învăţământului care acum este 

asigurat de universităţile de medicină şi farmacie deoarece sănătatea 

publică şi managementul este o specialitate medicală. Iniţiativa prevede 

că, Şcoala de Sănătate Publică şi Management Sanitar, cu un număr de 10 

posturi de personal didactic, asigură pregătirea pentru sute dde cursanţi 

calitatea învăţământului fiind grav afectată. Universităţile de medicină şi 

farmacie pregătesc, la ora actuală, atât rezidenţi în specialitatea de 

sănătate publică şi management, cursuri postuniversitare de atestat ( fosta 

competenţă) cât şi cursuri postuniversitare de masterat.  

În fapt, Şcoala de Sănătate Publică şi Management Sanitar este o 

anexă a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate deoarece regulamentul 

de organizare şi funcţionare, statutul, organigrama, statul de funcţii şi 

structura de personal sunt aprobate prin ordin al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate alături de Ministerul Sănătăţii şi 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării în condiţiile în care finanţarea şcolii se 
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face din venituri proprii şi nu din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . Şcoala de Sănătate Publică şi Management Sanitar, deşi este 

prevăzută a funcţiona ca instituţie de învăţământ superior poate desfăşura 

activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor de sănătate, decontate 

din fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , încălcându-se 

grav prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate , aprobate de 

actualul Guvern. 

Referitor la Titlurile XII, XIII şi XIV respectiv iniţiativele 

legislative privind exercitarea profesiei de medic, medic dentist, respectiv 

farmacist şi organizarea şi funcţionarea colegiilor profesionale, acestea nu 

reprezintă un progres în domeniile de reglementare al profesiilor în 

concordanţă cu Directivele Uniunii Europene deoarece are loc o 

imixtiunea a Ministerului Sănătăţii , ca autoritate de stat, în funcţionarea 

şi organizarea colegiilor ca organizaţii profesionale. 

Mai mult chiar, aceste 3 iniţiative omit cu bună ştiinţă, dreptul 

acestor categorii de persoane şi a membrilor lor de familie la asistenţă 

medicală, medicamente, proteze şi orteze gratuite. Un principiu de drept 

consfinţeşte faptul că un drept astfel câştigat nu mai poate fi retras. 

Accesul la medicamentele necesare bolnavilor este restricţionat de 

preţul deosebit de ridicat. Pachetul legislativ ar fi trebuit să ţină seama de 

acest aspect important şi să fie completat cu o iniţiativă privind scutirea 

medicamentelor de la plata taxelor vamale de import şi reducerea      

TVA-ului sub nivelul de 4 %. 

În finalul acestor discuţii, comisia a concluzionat, în unanimitate, 

că pachetul legislativ privind reforma în sănătate trebuie să urmeze cursul 

firesc al procesului legislativ ca proiecte de lege, care  să fie dezbătute, 

temeinic,  în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului. 
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La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative 

privind salarizarea personalului din domeniul învăţământului, cercetării, 

sănătăţii şi funcţionarilor publici ( Plx  583/2005), respins de către Senat 

în şedinţa din 21 noiembrie , Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Ca urmare a apropierii datei de aderare efectivă a României la 

Uniunea Europeană , pe lângă obiectivele prevăzute în Programul de 

Guvernare 2005 – 2008 de respectare a angajamentelor asumate, de 

integrare instituţională şi de atingere a convergenţei în raport cu structura 

economică europeană, este necesară şi apropierea salariilor de nivelul 

salariilor din ţările membre care fac parte din Uniunea Europeană către 

care tindem să intrăm. 

Este cunoscut că în prezent există un mare decalaj între salariile 

angajaţilor din România şi cei din ţările membre ale Uniunii Europene. 

Pentru eliminarea corupţiei, capitol la care României are mari 

probleme, prin creşterea substanţială a nivelului salariului de bază, nu va 

mai fi cazul ca unii profesori să dea meditaţii, iar Guvernul să dea 

ordonanţe de impozitare a sumelor obţinute din meditaţii, nu va mai fi 

cazul ca pacienţii sau membrii lor de familie să pregătească plicuri pentru 

unii medici şi Guvernul să aibă dificultăţi în a da o ordonanţă pentru 

impozitarea acestora şi va scădea numărul cazurilor de mică corupţie în 

rândurile unora dintre funcţionari publici de la autorităţile publice 

centrale şi locale. 

Propunerea legislativă nu poate fi definită ca o reglementare a 

salarizării personalului din anumite domenii de activitate, ci ca un act 

normativ care dispune creşteri salariale pentru anumite categorii de 

personal din domeniul învăţământului, cercetării, sănătăţii ( dintre care 
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unele se regăsesc şi în unităţi ale altor sectoare de activitate cultură, sport, 

agricultură, mediu, etc.) şi pentru funcţionarii publici. 

Reglementarea, în acelaşi act normativ, a drepturilor salariale 

pentru categoriile de bugetari menţionate, dar şi pentru funcţionarii 

publici, este de natură a crea confuzii şi este în contradicţie cu dispoziţiile 

art.29 din legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care instituie 

obligaţia legală privind crearea unui sistem unitar de salarizare pentru 

funcţionarii publici şi care reglementează, în acelaşi timp, componentele 

sistemului salarial al acestora. 

Potrivit Programului de guvernare, Capitolul 7, punctul IV – 

Politica veniturilor, în sectorul bugetar se va elabora şi aplica un nou 

sistem de salarizare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual, 

care să aibă la bază criterii de diferenţiere şi de corelare a salariilor între 

funcţii şi domenii de activitate bugetară , astfel încât în perioada 2005 – 

2008 salariile personalului bugetar să crească în medie cu 60 % faţă de 

nivelul existent la data de 31.12.2004. Acest obiectiv este stabilit şi prin 

acordurile PAL încheiate de Guvernul României cu Banca Mondială. 

Majorarea salariilor cu 100 % de la 1 ianuarie 2006 , după cum se 

poate vedea din fişa financiară, ar avea o influenţă foarte mare asupra 

bugetului general consolidat, aproximativ 116.932 miliarde lei pentru 

anul 2006, care nu ar putea fi susţinută, având în vedere constrângerile 

impuse de organismele financiare internaţionale. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze negativ propunerea legislativă privind 

salarizarea personalului din domeniul învăţământului, cercetării, sănătăţii 

şi funcţionarilor publici ( Plx  583/2005). 
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La punctul trei al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul patru 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 
  

 

 

 
 


