
  
 
 
 
 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 17.06.1998 

 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 10 deputaţi, fiind absenţi 
motivaţi domnul dep.dr.Baranyi Francisc (Grupul Parlamentar al UDMR), 
doamna dep.ing.Bălan Marilena (Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale), doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PDSR) şi 
domnul dep.prof.Buga Florea (Grupul Parlamentar al PRM). 

La lucrările comisiei participă ca invitat domnul dr.Imbri Emilian, 
director al Direcţiei informatică, protocol, relaţii cu publicul şi administrativ din 
cadrul Ministerului Sănătăţii. 

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

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
1.Informarea săptămânală prezentată de domnul dr.Imbri Emilian, 

director al Direcţiei informatică, protocol, relaţii cu publicul şi administrativ din 
cadrul Ministerului Sănătăţii. 

2.  Soluţionarea sesizării formulate de  (Grupul Parlamentar al 
PDSR) privind numirea, în funcţia de secretar al comisiei, a domnului 
dep.dr.Cândea Vasile (Grupul Parlamentar al PDSR). 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că prin Legea nr.145/1997 privind 
asigurările sociale de sănătate, în conformitate cu art.14 alin.(1),lit.a) nu se 
prevede acordarea de servicii de sănătate în caz de risc profesional: boli 
profesionale şi accidente de muncă. Conform Convenţiei 161/1985 a 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii ţările membre se obligă să asigure accesul 
tuturor persoanelor angajate la servicii de sănătate în muncă. 

În continuare domnul dr.Imbri Emilian arată că principalul scop al 
serviciilor de sănătate în muncă este menţinerea sănătăţii în relaţie cu munca, 
prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, a accidentelor în muncă, a incapacităţii 
de muncă şi a absenteismului care rezultă din expunerea la riscuri profesionale. 
Serviciile de sănătate în muncă sunt esenţialmente preventive şi vizează în 
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principal:supravegherea sănătăţii muncitorilor prin examene profilactice, 
supravegherea condiţiilor de muncă în scopul identificării şi evaluării riscurilor 
profesionale, consilierea patronilor, sindicatelor şi muncitorilor în probleme de 
sănătate şi acordarea primului ajutor şi a îngrijirilor de urgenţă în caz de 
accidente şi/sau îmbolnăvire. Conform principiilor şi normelor internaţionale 
serviciile de sănătate în muncă se finanţează de către utilizatorii de muncă  
salariată fără participarea salariaţilor. Astfel, se propune obligarea agenţilor 
economici din sectoarele public, privat şi cooperatist să organizeze servicii 
medicale de medicină a muncii proprii acolo, unde numărul salariaţilor justifică 
acest lucru, să cumpere servicii de sănătate în muncă furnizate de centre de 
medicină a muncii. Aceste servicii de medicină a muncii se vor organiza şi vor 
funcţiona potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii. 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, domnul dep.dr.Ion Berciu 
a dat citire scrisorii înaintate de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 
privind sesizarea comisiei de către Grupul Parlamentar al PDSR privind 
numirea, în funcţia de secretar al comisiei a domnului dep.dr.Cândea 
Vasile(Grupul Parlamentar al PDSR), sub nr.332 B.P. din 14 aprilie 1998. 
Grupul Parlamentar al PDSR a solicitat Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor prin adresa nr.27/XIX-2/1998 din 8.04.1998 ca în temeiul art.41, 
alin.(2) şi (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ţinând seama că funcţia de 
secretar a comisiei a revenit acestui grup parlamentar, propun pentru ocuparea 
acestei funcţii pe domnul dep.dr.Cândea Vasile, ca urmare a faptului că domnul 
dep.dr.Florian Udrea, secretar al acestei comisii - a demisionat din Grupul 
Parlamentar al PDSR, desfăşurându-şi activitatea ca deputat independent. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea propune să se treacă la vot. 
Domnul dep.dr.Ion Berciu propune membrilor comisiei ca votul să 

fie secret. Propunerea este adoptată în unanimitate. 
Se întocmesc buletine de vot purtând semnătura preşedintelui. 
Domnul dep.dr.Ion Berciu propune, şi comisia este de acord în 

unanimitate ca pe buletinele de vot să se treacă în clar numele candidatului 
propus. Se împart buletinele tuturor membrilor prezenţi ai comisiei. 

Se procedează la vot iar în urma numărării voturilor se obţine 
următorul rezultat: 8 voturi “dep.dr.Cândea Vasile”, 1 vot “dep.dr.Florian 
Udrea” şi o abţinere. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu anunţă rezultatul votului şi îl felicită pe 
noul secretar al comisiei domnul dep.dr.Cândea Vasile. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea mulţumeşte, mai apoi, membrilor 
comisiei pentru tot sprijinul acordat şi urează mult succes noului secretar al 
comisiei asigurându-l de tot sprijinul necesar. 

În continuare domnul dep.dr.Ion Berciu ridică din nou problema 
ordonanţelor din domeniul ocrotirii sănătăţii şi solicită părerea celorlalţi 
membrii ai comisiei. 
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Domnul dep.prof.Miloş Aurel arată că, este un fapt bine probat că 
Guvernul tărăgănează înaintarea către Parlament a proiectelor de lege special 
pentru a emite aceste ordonanţe. 

Referindu-se la proiectul de ordonanţă privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale, domnul dep.dr.Dumitrean Bazil arată că este 
în interesul medicilor să se privatizeze rapid chiar prin ordonanţă dar că nu este 
de acord cu închirierea acestor cabinete. Numai atunci când nu există oferte 
pentru cumpărarea sau concesionarea acestor cabinete să fie închiriate de către 
medici. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că statul este obligat să creeze 
unele facilităţi deoarece nimeni nu este dispus să închirieze sau să concesioneze 
o clădire mare ca mai apoi să o renoveze şi să o doteze. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu subliniază faptul că dacă această 
ordonanţă va apare, va intra imediat în vigoare prin eludarea Parlamentului. 
Rezultatele vor fi dezastruoase. 

Domnul dep.dr.Opriş Remus arată că va fi foarte greu ca după 
apariţia acestei ordonanţe, respectiv intrarea sa în vigoare, să se mai poată face 
ceva. Propune ca, fiind o problemă foarte importantă şi delicată, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.74/1995 Colegiul Medicilor din România să avizeze 
toate aceste proiecte de ordonanţe. Este mai firesc ca aceste iniţiative legislative 
să intre în regim normal de proiecte de lege. Propune ca ministrul sănătăţii să ia 
cunoştiinţă de acest lucru şi să ţină seama de aceste propuneri. 

 
 
 
 
Domnul dep.dr.Ion Berciu aduce la cunoştiinţă că au fost deja 

înaintate, respectiv de 2 săptămâni, două adrese către Guvern şi Ministerul 
Sănătăţii prin care se solicită retragerea acestor proiecte de ordonanţă. În urmă 
cu 10 zile, Colegiul Medicilor din România şi Comisia pentru sănătate, ecologie 
şi sport a Senatului precum şi Colegiul  Farmaciştilor din România au făcut 
adrese la Guvern şi la Ministerul Sănătăţii solicitând dezbaterea acestor proiecte 
de acte normative şi nu emiterea ca ordonanţe. Domnul dep.dr.Ion Berciu, 
preşedintele comisiei, solicită membrilor comisiei să-l împuternicească, în faţa 
Plenului Camerei Deputaţilor, pentru a pleda acest punct de vedere. 

Comisia este de acord, în unanimitate, cu această propunere. 
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PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 


