
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/ 27 / 12 februarie 2009 
 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei Comisiei din perioada 10 - 12 februarie 2009  

 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, următorii: 

- Doamna Oana Badea, secretar de stat în Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării 

- Domnul Ion Bazac – ministrul sănătăţii 

- Domnul Prof.Irinel Popescu – preşedintele Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate 

- Doamna Cristina Bărbuţă – director general - Direcţia buget 

Ministerul Sănătăţii 



- Doamna Florentina Gemănoiu – consilier Ministerul Finanţelor 

Publice 

- Doamna Ioana Hanganu – consilier Ministerul Finanţelor Publice 

 

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

1. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România (Pl – x 699/2008). 

2. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea 

art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl – x 

696/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 

şi modificarea  Legii nr. 47/1993 cu privire la declararea judecătorească a 

abandonului de copii (Pl-x 31/2009).  

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre 

nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată (PL – x 21/2009). 

       5. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe 

anul 2009 (PL-x 44/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

                    6. Diverse. 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea, în fond, a  propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent 

medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România (Pl-x699/2008), 

respinsă de către Senat. 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisei, arată că, 

propunerea legislativă vizează completarea Anexei 1C din Legea 

nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de 

moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor 

Medicali şi a Moaşelor din România prin includerea în categoria 

profesională de asistent medical a ocupaţiei de optometrist. 

De asemenea, domnia sa menţionează că, formarea, câmpul de 

activitate şi competenţele optometristului nu sunt cele ale asistentului 

medical dobândite de acesta în urma formării specifice în domeniul 

îngrijirilor de sănătate. S-a apreciat că profesia de optometrist nu poate fi 

asimilată celei de asistent medical. 

Domnia sa propune respingerea propunerii legislative. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către doamna deputat 

dr.Lucreţia Roşca, care arată că profesia de optometrist nu are pregătire 

conform pregătirii de asistent medical şi, în consecinţă, nu pot acorda 

asistenţă medicală pacienţilor. Domnia sa propune respingerea iniţiativei 

legislative. 
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Doamna deputat dr.Sonia Drăghici precizează că aceasta este o 

meserie tehnică şi nu practică, neasimilându-se currriculei de pregătire a 

asistenţilor medicali. Domnia sa propune respingerea iniţiativei legislative. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât cu 18 

voturi pentru şi 1 abţinere (domnul dep.Petru Movilă) să propună plenului 

Camerei Deputaţilor, respingerea acestei propuneri legislative. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, a propuneri legislative pentru modificarea 

art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii          

(Pl-x696/2008), respinsă de către Senat. 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisiei, 

menţionează că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.851 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, în sensul creării cadrului legal ca preţul medicamentelor, cu 

excepţia medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală (OTC) 

să fie stabilit de către Agenţia Naţională a Medicamentului, în baza avizului 

Consiliului Concurenţei. 

Totodată, domnia sa subliniază că transferul competenţei 

controlului preţurilor medicamentelor de uz uman de la Ministerul Sănătăţii 

la Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) nu reprezintă o soluţie 

constructivă, întrucât Ministerul Sănătăţii este instituţia răspunzătoare direct 

de politica de sănătate din România, inclusiv de politica în domeniul 

medicamentului, ANM neavând atribuţii în acest sens. Domnia sa propune 

respingerea propunerii legislative. 
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Domnul deputat Petru Movilă solicită cuvântul şi reaminteşte că 

preţul medicamentelor a fost îngheţat de către Ministerul Sănătăţii, exemplu 

fiind cazul Societăţii Antibiotice Iaşi. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât cu 18 

voturi pentru şi 1 abţinere (domnul deputat Petru Movilă) să propună 

plenului Camerei Deputaţilor, respingerea acestei propuneri legislative. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative pentru 

completarea şi modificarea  Legii nr. 47/1993 cu privire la declararea 

judecătorească a abandonului de copii (Pl-x31/2009), respinsă de către 

Senat. 

Doamna deputat Rodica Nassar arată că propunerea legislativă are 

ca obiect de reglementare modificarea unui articol dintr-un act normativ care 

a ieşit din vigoare, încă din anul 2004 şi propune avizarea negativă. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât cu 17 

voturi pentru şi 1 abţinere (domnul deputat Petru Movilă) să propună 

plenului Camerei Deputaţilor, avizarea negativă a acestei propuneri 

legislative. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării 

legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (PL-x 21/2009), 

adoptat de către Senat. 

 5



Doamna deputat Rodica Nassar arată că proiectul de lege are ca 

obiect modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul social, 

în scopul stabilirii unui alt mod de calcul al unor drepturi de asistenţă 

socială, care în prezent, se acordă în funcţie de nivelul salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată şi propune avizarea favorabilă. 

Doamna deputat dr.Lucreţia Roşca a menţionat că protecţia socială 

trebuie făcută fără culoare politică. Din nefericire, puţine dintre ajutoarele 

pentru vârstnici ajung la destinaţie. 

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

favorabilă a acestui proiect de lege. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului, au 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2009 (PL-x 44/2009). 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru 

sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, a dat cuvântul domnului Ion 

Bazac, ministrul sănătăţii, pentru a face o scurtă expunere asupra bugetului 

de stat pe anul 2009. 

Domnul Ion Bazac, ministrul sănătăţii, precizează că bugetul 

anului 2009 va fi diferit faţă de promisiunile electorale. O parte din 

angajamente au fost respectate, altele nu. Deficitul bugetar este cu 5,2% mai 

mare faţă de anul 2008. Se propune ca deficitul pe anul 2009 să se încadreze 

în 2%. În cifre reale, bugetul pe anul 2009 va avea o creştere de 0,2% 

(4.211.855 mii lei la Ministerul Sănătăţii şi 16.022.046 mii lei la Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate). Domnia sa precizează că se va asigura 

integral asistenţa medicală de urgenţă. La nivelul Ministerului Sănătăţii şi 
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Autorităţilor de Sănătate Publică, cheltuielile de personal se propun a fi 

reduse cu 20%. Există un acord încheiat cu Federaţia Sanitas în vederea 

rediscutării drepturilor salariale la începutul lunii aprilie. Se va acorda o 

mărire de 5% pentru întreg personalul bugetar, iar la 1 iulie vor avea loc 

discuţii privind alte drepturi salariale. 

Domnia sa menţionează că bugetul Ministerului Sănătăţii va 

asigura derularea a trei programe naţionale de sănătate noi: 

- screening cancer col uterin  

- screening cancer sân  

- prevenţia bolilor cardiovasculare. 

O altă prioritate constă în asigurarea compensării cu 90% a 

medicamentelor pentru pensionarii cu venituri sub 600 lei, iar diferenţa fiind 

suportată de Ministerul Sănătăţii.  Domnia sa precizează că există facturi 

neachitate către diferite companii, Ministerul Sănătăţii având datorii de 110 

milioane euro iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 220 milioane 

euro, achitarea acestora reprezentând prioritatea zero a acestui guvern. Este 

nevoie de mai mulţi bani în sistemul de sănătate. Fondurile alocate nu sunt la 

nivelul aşteptărilor. 

Domnia sa precizează că, începând cu semestru II al anului 2009, 

se aşteaptă noi surse de finanţare pentru sănătate. 

 

Domnul Prof.Irinel Popescu, preşedintele Casei Naţionale de 

Asigurări de sănătate arată că bugetul FNUASS pe anul 2009 este mai mic 

cu 1,6 miliarde lei faţă de anul trecut. Excedentul este de aproximativ 600 

milioane lei. În sectorul dializă sumele au crescut cu 40%. Sistemul de 

sănătate este subfinanţat, în special pentru spitale. Sumele nu pot fi reduse 

de la urgenţele spitaliceşti şi medicamente. 

 7



 

Domnul deputat dr.Horia Cristian arată că ponderea bugetului 

pentru sănătate în PIB a scăzut cu 0,8% , respectiv de la 3,8% la 3,0%. 

Pentru a compensa această scădere este necesară suma de 2,9 miliarde lei. 

Domnia sa precizează că este necesar ca accentul să se pună, în special, pe 

spitale şi nu pe medicina de familie. 

Au fost prezentate un număr de 59 de amendamente depuse de 

către deputaţi şi senatori care vizează majorări în bugetul Ministerului 

Sănătăţii, al FNUASS, precum şi introducerea unor obiective noi de 

investiţii şi continuarea a unei părţi dintre cele aflate în derulare. 

Un număr de 8 amendamente au fost retrase de către iniţiatori, în 

urma precizărilor făcute de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, 

Ministerului Finanţelor Publice şi ai Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate. 

În urma dezbaterilor care au urmat, cele două comisii au aprobat 

adoptarea unui număr de 12 amendamente, 38 de amendamente fiind 

respinse. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui punct al ordinii de zi, doamna 

deputat Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor a supus votului celor două comisii proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2009 (PL-x 44/2009). 

Cu 16 voturi pentru, 3 împotrivă şi 3 abţineri, cele două comisii au 

avizat favorabil proiectul de lege cu amendamentele prezentate, care vor 

face obiectul avizului comun. 
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La punctul 6 diverse al ordinii de zi, Comisia a audiat 

reprezentanţii Colegiului Medicilor de Familie, la cererea acestora. În cadrul 

prezentării s-a reclamat reducerea bugetului alocat asistenţei medicale 

primare cu 40%, care va duce la închiderea a peste 40% dintre cabinetele 

medicilor de familie, în special cele cu până la 1500 de pacienţi pe liste,  iar 

populaţia va rămâne fără serviciile medicale de bază.  

Doamna Rodica Tănăsescu, preşedintele Colegiului Medicilor de 

Familie, ar dori o majorare a bugetului destinat medicinii primare pentru 

anul 2009 de la 5,4% la 10-12%. În prezent, există peste 4000 de localităţi 

neasistate de medici de familie. 

Domnul deputat Ion Burnei solicită cuvântul şi precizează că 

majoritatea medicilor de familie nu plătesc chirie pentru locaţia în care îşi 

desfăşoară activitatea. Pentru o mai bună echilibrare a bugetului destinat 

cabinetului medical ar fi mai bine să se deconteze serviciile efectuate şi nu 

pe capitaţie. 

Doamna deputat dr.Cristina Dobre intervine şi arată că reducerea 

bugetului pentru medicina primară va duce la aglomerarea spitalelor. 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisei subliniază că 

toate problemele ridicate vor fi analizate cu ocazia dezbaterii proiectului 

Legii bugetului pe anul 2009. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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