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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absent 
motivat domnul dep.dr.Baranyi Francisc. 

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

Comisia a adoptat cu 14 pentru următoarea ordine de zi: 
 1. Discutarea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.74/1995. 
2. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

acceptarea amendamentelor aduse la art.24 şi 25 din Constituţia 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prin Rezoluţia 5123, adoptată la 
Geneva la 16 mai 1998 de către Adunarea Mondială a Sănătăţii, în cadrul 
celei de a 51-a sesiuni. 

3. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
protecţiei muncii nr.90/1996. 

4. Votul final asupra proiectului de Lege privind organizarea, 
funcţionarea spitalelor. 

5. Alte probleme privind activitatea comisiei. 
1. La primul punct al ordinei domnul dep.dr.Ion Berciu arată 

că, propunerea legislativă pentru care comisia este sesizată în fond se 
referă la exercitarea profesiei de medic prin prelungirea perioadei de 
activitate până la 70 de ani, a medicilor persecutaţi politic. 

Domnul dep.prof.Buga Florea – arată  că propunerea face 
referire la prelungirea activităţii pentru medici numai la cererea acestora. 
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Domnul dep.dr.Cândea – consideră că adoptarea de către 
comisie a acestei propuneri legislative constituie un act de reparaţie 
morală şi profesională pentru numărul mic de medici care se află în 
această situaţie. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune amânarea discuţiilor 
asupra propunerii legislative, deoarece iniţiatorul ei absentează de  la 
şedinţa comisiei. 

Comisia hotărăşte amânarea  discuţiilor asupra propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.74/1995 privind 
exercitarea profesiunii de medic pentru următoarea şedinţă. 

La punctul 2 al ordinei de zi se supune dezbaterii proiectul 
de Lege pentru acceptarea amendamentelor aduse art.24 şi 25 din 
Constituţia OMS, cu care comisia a fost sesizată în fond. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că în proiectul de lege se 
prevede, ca art.unic, acceptarea amendamentelor adoptate de către 
Adunarea Mondială a Sănătăţii, în luna mai 1998.  Aceste amendamente 
modificarea numărului de membrii ai Consiliului executiv de la 32 la 34, 
desemnaţi de tot atâtea state membre.  Astfel Regiunea Europeană şi 
Regiunea Pacificului pot desemna o persoană în Consiliul executiv.  
Numărul total al membrilor pentru Regiunea Europeană este de 8 membri 
şi respectiv 6 membri pentru Regiunea Pacificului.  Delegaţia României, 
care a participat la sesiune şi a fost condusă de ministrul  sănătăţii, a votat 
acest amendamente, care reflectă real numărul de state existente în cele 2 
regiuni ca şi poziţia acestor regiuni faşă de politica globală a organizaţiei. 

Deoarece nu au fost discuţii pe marginea acestui proiect de 
lege, domnul dep.dr.Ion Berciu supune votului comisiei acest proiect de 
lege. 

Comisia votează cu 14 voturi pentru, ca proiectul de lege să 
fie  supus spre dezbatere şi adoptare în forma prezentată. 

 La punctul 3 al ordinei de zi domnul dep.dr.Ion Berciu – 
supune dezbaterii proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii  protecţiei muncii nr.90/1996, pentru care comisia a fost sesizată 
pentru avizare. 

Domnul dep.dr.Cândea Vasile – arată că în urma studierii 
textului din proiectul de lege, numai art.25 alin.(2) şi anexa nr.1, punctul 
5, prin conţinutul lor, pot fi discutate de comisie, deoarece fac parte din 
sfera de competenţă a acesteia. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – arată că  anexa nr.1, 
punctul 5 care prevede valorile componentelor microclimatului, în funcţie 
de efortul fizic depus şi de sezon, concentraţiile maxime admise privind 
noxele chimice, condiţiile şi măsurile de prevenire a contaminării, natura 
agenţilor biologici periculoşi, vine în concordanţă cu Legea nr.100/1998. 
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Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune ca proiectul de lege să 
fie adoptat în forma prezentată. 

Comisia adoptă cu 14 voturi pentru, avizarea favorabilă, în 
forma prezentată a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii protecţiei muncii nr.90/1996. 

La punctul 4 al ordinei de zi domnul dep.dr.Ion Berciu – 
arată că în ziua de 31.03.1999 s-a depus la comisie de către Asociaţia 
Spitalelor din România amendamente  la proiectul de Lege privind 
organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.  Domnia sa consideră că 
acestea nu pot fi luate în dezbatere, întrucât proiectul de lege s-a  
finalizat.  Amendamentele respective pot fi studiate de către membrii 
comisiei şi eventual susţinute în plenul Camerei Deputaţilor. 

Domnul dep.prof. Buga Florea – consideră că hotărârea luată 
ca Legea nr.145/1997 să funcţioneze financiar sub dublă subordonare, 
CNAS şi Ministerul Sănătăţii , începând cu 1 aprilie 1999, este o 
greşeală.  Cine a luat această hotărâre ?  Domnia sa crede că trebuia 
consultată şi comisia şi propune ca reprezentanţii celor 2 organisme să fie 
invitate la comisie pentru a da lămuriri în această problemă. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că în şedinţa din 
17.03.1999, reprezentanţii CNAS, Colegiului Medicilor din România, 
Ministerul Sănătăţii  au dat asigurări că aplicarea totală a Legii 
nr.145/1997 începând cu 1 aprilie 1999 nu va crea disfuncţionalităţi în 
desfăşurarea activităţii medicale. 

Comisia a întreprins toate demersurile pentru ca Legea 
nr.145/1997 să poată funcţiona.  Solicitările, repetate ale comisiei privind 
amânarea cu 6 luni a implementării legii nu au fost acceptate.  Pentru 
situaţia prezentă răspunde executivul. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – arată că sunt 
disfuncţionalităţi în activitatea caselor de asigurări de sănătate, deoarece 
în o serie de judeţe nu există sedii, sistemul de informatizare şi consilii de 
administraţie a caselor de asigurări de sănătate.  Domnia sa, consideră că 
există şi elemente pozitive în ce priveşte implementarea Legii 
nr.145/1997 şi propune un termen de 2 luni pentru a se vedea rezultatele 
privind funcţionarea legii. 

Domnul dep.dr.Ioniţă Nicu – arată că  implementarea Legii 
nr.145/1997 trebuie să se facă numai în judeţele unde există baza 
materială necesară.  Propunem ca reprezentanţii CNAS şi Ministerului 
Sănătăţii  să fie invitaţi la comisie pentru a da unele explicaţii privind 
disfuncţionalităţi existente.  De asemenea propune formarea unei comisii 
alcătuită din câte un reprezentant al CNAS-ului, Ministerului Sănătăţii, 
Guvernului şi al celor 2 comisii de specialitate ale Parlamentului, pentru a 
constata care este situaţia reală în teritoriu. 
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Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că Legea nr.145/1997 nu 
prevede etapizări în aplicarea acesteia şi consideră că membri comisiei şi-
au făcut datoria. 

Domnul dep.prof.Buga Florea – propune destituirea 
Ministerului Sănătăţii , ca fiind vinovat de situaţia prezentă în sistemul 
sanitar. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune ca o serie de hotărâri să 
fie luate numai după consultarea cu Comisia pentru sănătate, ecologie şi 
sport a Senatului. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel – arată că după instruirea care 
a avut loc la Buziaş privind instruirea preşedinţilor consiliului de 
administraţie a caselor de asigurări de sănătate, nu s-a luat nici o decizie 
fermă referitor la concursul organizat pentru ocuparea postului de 
preşedinte al consiliului. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – arată că legea nu poate 
funcţiona începând cu data de 1 aprilie 1999, deoarece contractul cadru 
nu a fost finalizat în sensul anexei privind lista de medicamente.  
Normele în aplicarea contractului cadru de asemenea nu sunt finalizate. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune şi comisia hotărăşte ca 
să se înainteze Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului o 
scrisoare privind tematica pe care comisia ar dori să o abordeze împreună. 

Domnul dep.av.Negoiţă Liviu – arată că există, în prezent o 
ruptură în relaţiile dintre comisie şi Ministerul Sănătăţii, Guvern.  Numai 
aşa se poate explica de ce aceste organisme nu acceptă şi soluţiile propuse 
de către comisie.  Consideră că este necesară schimbarea Ministerului 
Sănătăţii  şi suspendarea activităţii comisiei ca protest. 

Domnul dep.prof.Buga Florea – consideră că este necesar ca 
această comisie să solicite tragerea la răspundere a celor vinovaţi de 
disfuncţionalităţile sistemului sanitar. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel – consideră că schimbarea 
ministrului  sănătăţii este o decizie politică. 

Domnul dep.dr.Rădulescu Cristian – este de acord cu 
propunerea privind întâlnirea celor 2 comisii de specialitate ale 
Parlamentului, urmată de o declaraţie comună. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – arată că a înaintat un 
amendament la proiectul de ordonanţă, privind salarizarea personalului 
sanitar, amendament care face referire la rectificarea coeficienţilor de 
ierarhizare.  Solicită ca membrii comisiei să susţină atunci când 
ordonanţa se va discuta în Plenul Camerei Deputaţilor. 

Domnul dep.dr.Viţelar Bogdan – arată că în conformitate cu 
proiectul de ordonanţă coeficientul de ierarhizare este de 0,1. 

La punctul 5 al ordinei de zi votul final asupra proiectului de 
Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor. 
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Deoarece dezbaterile şi votul asupra articolelor din lege au 
fost finalizate în şedinţa din 24.03.1999, domnul dep.dr.Ion Berciu 
propune comisiei  votul final asupra legii.  Comisia a votat în unanimitate 
proiectul de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
spitalelor.  Amendamentele respinse devin anexă la raport. 

În urma epuizării subiectelor în discuţie domnul dep.dr.Ion 
Berciu propune închiderea lucrărilor. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 

Dep.dr.ION BERCIU 
  


