
  
 
 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
al şedinţei 

 Comisiei pentru sănătate şi familie  
din ziua de 29.04.1998 

 
La lucrările comisiei care s-au desfăşurat între orele 900-1230 

sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat domnul dep.dr.Baranyi 
Francisc. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:domnul 
dep.dr.Imbri Emilian, director al Departamentului de Relaţii Publice, 
Administraţie şi Protocol din Ministerul Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion 
Berciu, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 13 voturi pentru următoarea ordine de 
zi: 

1.  Informarea săptămânală prezentată de domnul dr.Imbri 
Emilian, director al Departamentului de Relaţii Publice, Administraţie şi 
Protocol din Ministerul Sănătăţii. 

2.  Discutarea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
ratificarea Convenţiei împotriva dopajului, adoptată la Strasbourg la 16 
noiembrie 1989. 

La primul punct al ordinei de zi, domnul dep.dr.Ion Berciu 
arată că a fost emis un ORDIN al Ministerului Sănătăţii cu 
nr.462/23.04.1998, privind stabilirea preţului de referinţă pentru 
medicamentele care se eliberează cu contribuţia bolnavilor. Doreşte să 
cunoască ce conţine acest ordin. 
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Domnul dr.Imbri Emilian arată că acest ordin s-a elaborat pe 
baza referatului comun al Direcţiei Generale a Asistenţei Medicale, 
Direcţiei Farmaceutice şi a Direcţiei Bugetului Sănătăţii pe anul 1998. 

Domnul dep.dr.Ioniţă Nicu întreabă ce înseamnă preţul de 
referinţă a medicamentului. 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că preţul de referinţă 
reprezintă preţul minim pe unitatea terapeutică. Acest preţ va sta la baza 
decontării medicamentelor eliberate cu contribuţie personală a 
asiguratului. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel doreşte să cunoască cum se va 
stabili preţul de referinţă a medicamentelor. 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că preţul de referinţă se va 
stabili, după caz, în cadrul aceluiaşi DCI pentru fiecare formă 
farmaceutică şi concentraţie corespunzătoare produsului înregistrat. 
Preţurile de referinţă pentru denumirile comerciale ale produselor care 
corespund DCI-urilor (Denumiri Comune Internaţionale) vor fi 
actualizate periodic. 

Doamna dep.ing.Bălan Marilena arată că în Monitorul 
Oficial nr.157/21 aprilie 1998 au apărut 2 liste cu DCI-uri ale 
medicamentelor. Ce criterii au stat la baza întocmirii acestor 2 liste. 

Domnul dep.dr.Imbri Emilian arată că o listă cuprinde 
medicamentele fără contribuţia asiguraţilor şi reprezintă medicamente 
esenţiale în tratamentul bolnavilor. Preţul acestora este suportat din 
bugetul de stat, bugetul fondului de asigurări de sănătate şi fondul special 
pentru sănătate. Cea de-a doua listă cuprinde medicamentele pentru care 
asiguratul plăteşte 20% din preţul medicamentului şi nu sunt 
medicamente esenţiale în tratamentul bolnavului. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea doreşte să cunoască cum se 
prescriu aceste medicamente, ţinând cont că în prezent contractul cadru 
de furnizare de servicii medicale nu este finalizat. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu arată că persoanele care 
beneficiază de medicamente compensate parţial sunt cele cuprinse în 
Legea 145/1997 privind asigurările sociale de sănătate. Eliberarea 
reţetelor medicale se poate face de medicii din sistemul public şi privat, 
cu excepţia medicilor stagiari şi rezidenţi. 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că, până la finalizarea 
contractului cadru de furnizare de servicii medicale, acordarea 
medicamentelor cu contribuţie personală (de 20%) se face pe baza unor 
norme metodologice emise de Ministerul Sănătăţii în Monitorul Oficial 
nr.157/21.04.1998. 

Monitorul Oficial mai sus menţionat se referă la tratamentul 
ambulatoriu. 
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În continuare comisia a luat la cunoştiinţă despre 
amendamentul propus de domnul dep.dr.Baranyi Francisc la anexa nr.9 
pct.2 din proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998, cre prevede 
introducerea unui text nou ca ca alind, cu următorul cuprins: “cheltuieli 
materiale şi de administraţie ale serviciilor judeţene de ambulanţă şi ale 
serviciului de Ambulanţă al municipiului Bucureşti. Motivaţia constă în 
situaţia financiară deosebit de grea a serviciilor de Ambulanţă, dotarea 
tehnică sub nivelul necesarului şi necesitatea creşterii rolului şi sarcinilor 
serviciilor de ambulanţă în vederea sigurării optimizării rezolvării 
urgenţelor. Deoarece comisia a înaintat avizul asupra proiectului Legii 
bugetului de stat pe anul 1998 anterior depunerii amendamentului 
respectiv, acesta a hotărât înaintarea lui la Comisia buget, finanţe şi bănci 
a Camerei Deputaţilor. 

La punctul nr.2 al ordinei de zi, a fost dezbătut proiectul de 
Lege pentru ratificarea Convenţiei împotriva dopajului, adoptată la 
Strasbourg la 16 noiembrie 1998. 

Comisia a votat în unanimitate pentru acordarea avizului 
favorabil a proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei împotriva 
dopajului, adoptată la Strasbourg la 16 noiembrie 1998, în forma 
prezentată. 

  
 


