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SINTEZA 
lucrărilor comisiei zilele  de 7 şi 8.02. 2006 

 

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

de 7.02.2006 între orele 14,00 - 18,30 şi în ziua de 8.02.2006 între orele 

9,00-14,30 având următoarea ordine de zi: 

1. Audieri şi analiza propunerilor primite la Comisia pentru 

sănătate şi familie în vederea ameliorării conţinutului pachetului legislativ 

prin reforma din domeniul sănătăţii lansat de Ministerul Sănătăţii . 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2005 pentru 

modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 privind 

măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar      

( PLX 17/2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea 

amendamentelor la art.25 şi 26 din Convenţia privind protecţia şi 

utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, 

încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 

28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părţilor 

la Convenţie ( PLx 8/2006) 

4. Diverse. 

Administrator
Original



 2

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi s-a procedat la continuarea 

audierilor şi analizei propunerilor primite la Comisia pentru sănătate şi 

familie în vederea ameliorării conţinutului pachetului legislativ privind 

reforma în domeniul sănătăţii. 

Iniţiativa propusă de către Ministerul Sănătăţii are calitatea de a 

sistematiza, într-un cumul, principalele acte normative care 

reglementează activitatea din domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei şi de 

a aduce un plus de coerenţă strategiilor şi principiilor de reformă sanitară. 

Din nefericire, iniţiativa legislativă nu este în măsură să-şi atingă scopul 

iniţial, multe dintre prevederi aflându-se în contradicţie cu legislaţia în 

vigoare, precum şi cu politicile, strategiile, programele şi experienţa 

sistemelor europene de sănătate publică. 

Comisia pentru sănătate şi familie a apreciat că pachetul 

legislativ impune o hipercentralizare a activităţii sistemului sanitar şi 

ignoră subfinanţarea cronică, precum şi lipsa unor standarde de calitate 

care să îmbunătăţească calitatea actului medical. 

În urma finalizării audierilor , a  analizei asupra propunerilor 

înaintate, precum şi a discuţiilor care au urmat, unii dintre membrii 

Comisiei pentru sănătate şi familie vor depune amendamente în vederea 

ameliorării conţinutului pachetului legislativ privind reforma în domeniul 

sănătăţii. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a dezbătut proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2005 

pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 
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privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul 

sanitar  ( PLX 17/2006). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acoperirea 

cheltuielilor aferente medicamentelor compensate în procent de 90 % în 

perioada 1 ianuarie – 31 august 2005 şi preliminarea cheltuielilor pentru 

medicamentele din luna septembrie a.c. ( având în vedere că plata 

medicamentelor în ambulatoriu se efectuează la 90 de zile). Proiectul de 

lege prevede ca art.7 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 

privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul 

sanitar să se modifice astfel : „(1) În anul 2005 cheltuielile aferente 

medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu 

cu contribuţie personală, compensate   în proporţie de 90 % din preţul de 

referinţă se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi, în completare, 

din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate .” 

Suma  de 2.278,7 miliarde lei, transferată de la bugetul de stat în 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru 

medicamentele compensate 90 % pentru pensionarii cu pensii până la 6 

milioane lei, aprobată prin Legea bugetului de stat/2005 nu este 

acoperitoare. În proiectul de lege Ministerul Sănătăţii propune 

suplimentarea acesteia cu suma de 307,5 miliarde lei care să fie suportată 

din Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . Prin prezentul 

proiect de lege se face o mai bună finanţare . 

Prin proiectul de lege se asigură acoperirea deficitului înregistrat 

pentru această categorie socială. Ministerul Sănătăţii a optat pentru 

această soluţie, având în vedere presiunile asupra bugetului de stat 

determinate de situaţiile deosebite cu care se confruntă  în prezent ţara 

noastră. 
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Supus la vot proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.162/2005 pentru modificarea art.7 alin.(1) din 

Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei 

financiar-economice în sistemul sanitar  ( PLX 17/2006) a fost adoptat, în 

unanimitate, în forma înaintată de Senat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor la art.25 

şi 26 din Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă 

transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 

martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin 

Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părţilor la Convenţie ( PLx 

8/2006). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acceptarea prin lege 

a unor modificări care au fost făcute unui tratat multilateral la nivel de 

stat şi ratificat de către Parlamentul României prin Legea nr.30/1995. 

Conform cele de-a 3-a care a avut loc la Madrid în anul 2003 prin 

amendamentele propuse , părţile la Convenţie susţin promovarea 

cooperării la nivel de bazin hidrografic în lume cu scopul împărtăşirii 

experienţei sale în alte regiuni ale lumii. În acest mod, caracterul 

„regional” al Convenţiei devine unul „internaţional”. Astfel, orice stat 

membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, poate adera la Convenţie după 

aprobarea de către reuniunea părţilor. Cererea de aderare adresată de către 

membrii Organizaţiei Naţiunilor Unite va fi luată în considerare, în 

vederea aprobării de către Reuniunea părţilor la Convenţie, numai atunci 

când amendamentele propuse intră în vigoare pentru toate statele şi 

organizaţiile care erau părţi la Convenţia Helsinki, 1992 la data de 28 

noiembrie 2003. 
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Amendamentele la Convenţia Helsinki, 1992 nu au implicaţii 

asupra obligaţiilor juridice sau angajamentelor internaţionale asumate de 

partea română prin alte tratate şi nici asupra legislaţiei interne. 

Comisia votează, în unanimitate, proiectului de Lege pentru 

acceptarea amendamentelor la art.25 şi 26 din Convenţia privind protecţia 

şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, 

încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 

28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părţilor 

la Convenţie ( PLx 8/2006), în forma înaintată de Guvern. 

 

La punctul patru  al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul cinci 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 ) , 

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 
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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 
 


