
  
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 16.06.1999  

 
 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 16.06.1999, între orele 14,00 – 16,30 având următoarea ordine de 
zi: 

1. Întâlnire cu reprezentanţii OMS-EURO, 
Departamentul pentru Europa, privind stabilirea obiectivelor comune 
pentru realizarea unui program de evaluare a stării de sănătate a 
populaţiei din România.    

Delegaţia OMS-EURO a cuprins 8 membri: 
1. Domnul Erio Ziglio – reprezentant OMS, 

conducătorul delegaţiei; 
2. Domnul Antonio Cumbra – consultant OMS, Elveţia; 
3. Domnul Spencer Hagard – consultant OMS, Anglia; 
4. Doamna Maggie Daries – consultant OMS, Anglia; 
5. Doamna Maria Ellal – reprezentant al Ministerului 

Sănătăţii, Malta; 
6. Domnul Peter Makara – consultant OMS, Ungaria; 
7. Domnul Victor Olsawszky – consultant OMS, România; 
8. Doamna Anda Valeni – consultant OMS, România; 
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Scopul acestei întâlniri a fost de a stabili sprijinul pe care 

trebuie să-l acorde Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor pentru dezvoltarea unui program OMS privind starea de 
sănătate a populaţiei României şi care se poate realiza prin: 

a) cuantificarea datelor privind evaluarea stării de 
sănătate din România; 

b) cuantificarea parametrilor calitativi privind asistenţa 
medicală; 

c) culegerea de date şi cuantificarea metodelor de 
conservare a stării de sănătate; 

d) identificarea şi adaptarea la condiţiile specifice a 
acelui sistem de sănătate care răspunde cel mai bine la nevoile populaţiei; 

e) stabilirea priorităţii indicatorilor de sănătate (în primul 
rând “morbiditatea şi mortalitatea”); 

f) ameliorarea stării de sănătate a populaţiei prin 
rezolvarea factorilor care influenţează starea de sănătate; 

g) reglementarea legislativă a serviciilor de sănătate; 
h) colaborarea dintre forurile legislative şi specialiştii din 

domeniu, privind soluţionarea aspectelor negative din sănătate. 
Din numărul total al membrilor comisiei (14) a absentat 

motivat domnul dep.dr.Ion Berciu (PNŢCD-Civic-Ecologist). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
DEP.DR.DANIELA BARTOŞ 

 


