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SINTEZA 
lucrărilor comisiei ziua de 2 februarie 2006 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 2.02.2006 între orele 9,00-12,30 având 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 comisia a procedat la analiza, în 

vederea ameliorării conţinutului, a pachetului legislativ privind reforma 

în domeniul sănătăţii iniţiat de Ministerul Sănătăţii .  

Această iniţiativă a Ministerului Sănătăţii încearcă să aducă un plus 

de coerenţă strategiilor şi principiilor de reformă sanitară având în vedere 
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faptul că sunt reglementate toate domeniile asistenţei medicale începând 

cu sănătatea publică, asistenţa medicală primară , asistenţa medicală de 

urgenţă şi cea comunitară , alături de asistenţa spitalicească. Din păcate, 

această iniţiativă nu-şi atinge pe deplin scopul iniţial , multe prevederi 

fiind în discordanţă cu legislaţia actuală şi cu tendinţele moderne privind 

reforma sanitară. 

În urma dezbaterilor generale comisia a apreciat că pachetul 

legislativ aduce o hipercentralizare a activităţii sistemului sanitar, 

ignorând subfinanţarea şi lipsa standardelor de calitate menite să 

îmbunătăţească prestaţia medicală. 

Legea privind reforma în domeniul sanitar cuprinde o serie de texte 

evazive, limitându-se în unele cazuri la generalităţi şi principii. 

În vederea îmbunătăţirii legii, comisia a făcut o serie de propuneri 

care se referă, în principal, la următoarele aspecte: 

- La Titlul I „Sănătatea Publică” se precizează că Ministerul 

Sănătăţii se va numi în continuare Ministerul Sănătăţii Publice, ceea ce 

este incorect întrucât sănătatea publică înseamnă relaţia cu grupurile de 

sănătate cu risc şi activitate de profilaxie, fără a se acoperi întreaga 

activitate din domeniul sanitar. În consecinţă, comisia propune 

menţinerea denumirii de Ministerul Sănătăţii . 

- La Titlul II „Programele de sănătate” prevede înfiinţarea, în 

structura Ministerului Sănătăţii a Agenţiei Naţionale pentru Programe de 

Sănătate, care decide domeniile prioritare de acţiune în structurarea 

programelor naţionale de sănătate, precum şi realizarea acestora. Această 

prevedere vine în contradicţie cu alte articole care precizează că 

Ministerul Sănătăţii coordonează, monitorizează şi evaluează programele 

naţionale de sănătate. 

Pentru a evita diluarea şi disiparea răspunderii pentru rezultatele 

programelor, comisia a propus eliminarea, din cuprinsul Titlului II 
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„programele naţionale de sănătate” a articolelor care  prevăd înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei naţionale pentru Programe de 

Sănătate. 

- Titlul VII „Spitalele” reprezintă o modificare, într-o manieră 

centralistă, a Legii spitalelor nr.270/2003, lege europeană rezultată în 

urma efortului comun a celor 2 Camere de specialitate ale Parlamentului 

şi a specialiştilor din domeniu. 

- Prin Titlul VII „Spitalele” se prevede că privatizarea 

spitalelor nerentabile şi a secţiilor de spital se face prin ordin al 

ministrului sănătăţii. Deoarece astfel este deschisă calea privatizării 

secţiilor bine dotate şi profitabile şi întrucât spitalele aparţin atât 

Ministerului Sănătăţii dar şi Administraţiei publice locale, comisia a 

propus eliminarea textului. 

- De asemenea, comisia a propus eliminarea prevederilor 

privind incompatibilităţile referitoare la manager, comitetul director, 

consiliul consultativ şi şefii de secţie, laboratoare şi servicii medicale, 

apreciindu-le ca excesive; se creează astfel un sistem discriminator şi 

totodată se încalcă dreptul la muncă prevăzut în Constituţie prin 

interzicerea exercitării profesiunii de medic. 

- Hipercentralizarea se referă şi la numirea şi destituirea, prin 

ordin de ministru, a managerului spitalului ceea ce are ca efect extinderea 

puterii de decizie a ministrului sănătăţii şi asupra comitetului director care 

este numit de managerul spitalului. 

În toate ţările cu democraţie reală spitalele au o autonomie reală în 

care funcţionează principiul numirii prin concurs a persoanelor din cadrul 

organelor de conducere. 

În consecinţă, comisia a propus eliminarea prevederilor privind 

numirea şi destituirea managerului de spital prin ordin de ministru, 

precum şi a incompatibilităţilor privind managerul şi şefii de secţie. 
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- O altă propunere a comisiei se referă la conducerea 

obligatorie a spitalelor clinice universitare de către un manager care să fie 

cadru didactic universitar , deoarece acesta are competenţa şi experienţa 

necesară desfăşurării la cel mai înalt nivel a activităţii medicale şi 

didactice. De asemenea se impune păstrarea indemnizaţiei clinice în 

cuantum de ½ din norma cadrelor didactice şi nu angajarea cestora cu 

contract parţial de muncă. 

- Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor trebuie să fie 

independentă şi nu în coordonarea primului-ministru aşa cum este 

prevăzut în pachetul legislativ. De asemenea este necesar ca din această 

comisie să facă parte şi reprezentanţi ai comisiilor de specialitate ale 

Parlamentului şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale  , care este cel mai 

înalt organism profesional. 

Comisia a propus modificarea articolelor în sensul celor propuse 

mai sus. 

- Titlul VIII „Legea asigurărilor sociale de sănătate” din 

pachetul legislativ reprezintă o copie fidelă a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 150/2002 care a centralizat şi a naţionalizat fondul 

asigurărilor sociale de sănătate. În noua lege, din punct de vedere 

organizatoric, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este 

numit de primul-ministru  având rangul de secretar de stat, iar din punct 

de vedere financiar fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

este fond public – anexă la bugetul de stat consolidat. 

Având în vedere o mai bună funcţionare a Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate , fără imixtiuni din afară, comisia a propus 

autonomia financiară reală a acesteia prin scoaterea fondului  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate din bugetul de stat consolidat şi să 

devină fond public privat. Totodată,  a propus trecerea Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate sub controlul Parlamentului şi eliminarea din textul 
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legii a prevederilor prin care preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate are rang de secretar de stat. 

- De asemenea comisia a propus eliminarea prevederilor 

referitoare la obligaţia liber profesioniştilor de a contribui cu 6,5 % din 

drepturile de autor la asigurările sociale de sănătate, întrucât persoanele 

respective plătesc această contribuţie în cadrul normei de bază. 

- O altă propunere se referă la eliminarea TVA şi a taxelor 

vamale aplicate medicamentelor  ieftine. 

- La Titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări 

sociale de sănătate” comisia a propus modificarea noii legi în aşa fel încât 

să cuprindă prevederi care să stabilească un card unic, valabil atât în ţară 

cât şi în afara graniţelor,  aşa cum funcţionează în alte ţări. 

- La Titlul XII „Exercitarea profesiei de medic, organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Medicilor din România” comisia a constatat că 

singura deosebire faţă de legea existentă constă în eliminarea facilităţilor 

privind asistenţa medicală gratuită a medicilor, precum şi scăderea vârstei 

de pensionare la 65 de ani a profesorilor universitari şi cercetători 

ştiinţifici gradul I, doctori în ştiinţe medicale, membrilor Academiei de 

Ştiinţe Medicale . 

- Comisia propune completarea legii cu un nou articol care să 

prevadă că medicii beneficiază de asistenţă medicală şi medicamente 

gratuite. Propunerea are la bază eliminarea discriminărilor, având în 

vedere că alte categorii  profesionale ( magistraţi, poliţişti, SRI, etc.) 

beneficiază de aceste facilităţi. 

- Referitor la prevederile privind vârsta de pensionare a 

medicilor comisia a propus extinderea limitei de vârstă pentru membrii 

Academiei de Ştiinţe Medicale , profesori universitari şi cercetători 

ştiinţifici gradul I, doctori în ştiinţe medicale, conferenţiari şi şefi de 

secţie din spitale de la 65 de ani , cât prevede noua lege, la 70 de ani. 
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- La Titlurile XIII şi XIV „Exercitarea profesiei de medic 

dentist, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din 

România „ respectiv „Exercitarea profesiei de farmacist, organizarea şi 

funcţionarea Colegiului  Farmaciştilor din România „ , unde se întâlneşte 

aceiaşi situaţie , comisia a propus  ca dentiştii şi farmaciştii să beneficieze 

de asistenţă medicală gratuită şi medicamente gratuite, pentru a elimina 

discriminările faţă de alte categorii profesionale, precum magistraţii, 

poliţiştii. 

- Titlul XVI prevede „Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar”. Aceasta 

vine în contradicţie cu legea învăţământului care prevede că învăţământul 

universitar şi cel postuniversitar, în cazul acesta, în domeniul sănătăţii 

publice şi managementului sanitar este asigurat de către universităţile de 

medicină şi farmacie, având în vedere că sănătatea publică şi 

managementul este o specialitate medicală. La ora actuală universităţile 

de medicină şi farmacie pregătesc rezidenţi în specialitatea de sănătate 

publică şi management cât şi cursuri postuniversitare de atestat. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, comisia a propus 

respingerea Titlului XVI „Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii 

Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar”. 

La finalul dezbaterilor, comisia a hotărât că pachetul legislativ mai 

trebuie discutat în comisiile de specialitate ale Parlamentului , inclusiv cu 

Ministerul Sănătăţii şi, după ce va fi îmbunătăţit în cadrul discuţiilor şi 

audierilor care vor urma în perioada 6 – 10.02.2006, să urmeze procedura 

firească de înaintare la Parlament şi dezbatere în comisiile de specialitate. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere şi avizare 

propunerea legislativă privind salarizarea personalului din domeniul 
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învăţământului, cercetării, sănătăţii şi funcţionarilor publici                        

( Plx  583/2005). 

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

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare majorarea cu 100 % 

a salariilor de bază ale personalului care lucrează în domeniul 

învăţământului, cercetării şi sănătăţii, precum şi ale funcţionarilor publici. 

Motivarea prezentată de iniţiatori are la bază Programul de Guvernare 

2005 – 2008 care cuprinde prevederi privind asigurarea unui nivel de 

salarizare decent pentru aceste categorii profesional. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea 

negativă a propunerii legislative privind salarizarea personalului din 

domeniul învăţământului, cercetării, sănătăţii şi funcţionarilor publici        

( Plx  583/2005). 

 

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. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim    

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL ) , dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PRM ) , 
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dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian 

Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea       ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al 

PSD ) şi dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , 

neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 

  
 


