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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 18   şi 19.05.2005 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 18.05.2005 între orele 9,00 – 15,00 şi în ziua de 19.05.2005 între orele 

9,00 – 12,00   având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2005 pentru 

modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de 

întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar  ( PLX 

174/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr.90/1996 ( PLX 

171/2005). 

3. Audieri privind aplicarea legislaţiei referitoare la unităţile de 

asistenţă medico-socială, înfiinţate prin reorganizarea unor unităţi sanitare 

publice ( Legea nr.99/2004) şi a serviciilor de îngrijire social –medicală ( 

Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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Original



La primul punct al ordinii de zi comisia a dezbătut proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2005 

pentru modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 privind 

măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar      

( PLX 174/2005). 

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a 

disciplinei financiare, în sensul modificării normei referitoare la 

compensarea, în proporţie de 90 % , a medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii din tratamentul ambulatoriu cu contribuţie 

personală. 

Resursele financiare pentru contravaloarea medicamentelor 

acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu până la 4.04.2005 sunt 

suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii . 

Urgenţa acestui act normativ a fost determinată de criza financiară 

acută cu care se confruntă în prezent sistemul sanitar. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2005 pentru modificarea art.7 din Ordonanţa 

Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-

economice în sistemul sanitar  ( PLX 174/2005), în forma înaintată de 

Senat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea  şi 

avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

protecţiei muncii nr.90/1996 ( PLX 171/2005). 

În perspectiva încheierii acordului PECA în cursul anului 2005, 

România s-a angajat ca, până la acea dată, să elimine din legislaţia 

naţională prevederile care nu concordă cu reglementările din Capitolul I 
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de negociere a României la Uniunii Europene „Libera circulaţie a 

mărfurilor”. 

În aceste condiţii, amendamentele propuse prin prezentul proiect de 

lege urmăresc armonizarea Legii protecţiei muncii cu prevederile noii 

legislaţii şi eliminarea prevederilor conflictuale, sub următoarele aspecte: 

definiţii, domeniu de aplicare, eliminarea avizării, considerată o barieră în 

calea liberei circulaţii a mărfurilor, eliminarea obligativităţii respectării 

standardelor. 

Au fost efectuate totodată modificări prin care se actualizează o 

serie de denumiri de instituţii şi prin care se precizează atribuţiile 

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei privind 

recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea 

conformităţii produselor în domeniul reglementat pentru care este 

autoritate competentă. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei 

muncii nr.90/1996 ( PLX 171/2005), în forma înaintată de Senat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a procedat la audieri privind 

aplicarea legislaţiei referitoare la unităţile de asistenţă medico-socială, 

înfiinţate prin reorganizarea unor unităţi sanitare publice ( Legea 

nr.99/2004) şi a serviciilor de îngrijire social–medicală ( Ordonanţa 

Guvernului nr. 86/2004). 

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei scopul audierilor este de a analiza modul în care se aplică 

legislaţia actuală în unităţile de asistenţă medico-sociale. 

Conform Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 privind adminstrarea 

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, unităţile medico-

sociale se înfiinţează de către consiliile judeţene şi locale cu avizul 
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Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor prin 

reorganizarea unor unităţi sanitare publice. 

În urma audierilor şi discuţiilor care au urmat s-au desprins 

următoarele aspecte: 

- Ţinând cont de nevoile populaţiei, înfiinţarea unităţilor 

medico-sociale este o decizie a consiliilor judeţene sau locale în baza 

documentaţiei şi fundamentării prezentate de serviciul public de asistenţă 

socială la nivelul consiliilor judeţene şi locale. O parte din consiliile 

judeţene sau locale nu agreează înfiinţarea acestora, în timp ce alte 

consilii judeţene sau locale doresc desfiinţarea acestora, motivând că nu 

dispun de surse de finanţare. 

- Ministerul Administraţiei şi Internelor nu are nici o 

responsabilitate în înfiinţarea, funcţionarea sau finanţarea unităţilor 

medico-sociale, având strict atribuţia de acordare a avizului privind 

înfiinţarea acestor unităţi. Se subliniază că autonomia autorităţilor locale 

nu va permite nici pe viitor, controlul sau atribuirea de sarcini  de către 

Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

- Grila de evaluare stabilită printr-un ordin comun al 

Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei a definit care sunt beneficiarii serviciilor acordate în aceste 

unităţi. 

- Având în vedere profilul beneficiarilor nu au fost precizate 

clar serviciile medicale de bază şi nici serviciile sociale. Dacă se iau în 

considerare serviciile acordate este greu de făcut diferenţierea între 

unităţile de asistenţă medico-sociale şi cele sociale. 

- În prezent nu există date reale privind modul de funcţionare 

a unităţilor medico-sociale. Aflându-se în subordinea autorităţilor locale, 

acestea oferă servicii diferite în funcţie de profilul majoritar al 

beneficiarilor de servicii medico-sociale. Există mari probleme privind 
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durata maximă de cazare a beneficiarilor de servicii medico-sociale în 

aceste unităţi, deoarece sunt multe persoane care nu au susţinători ( 

familie, rude) sau nu au disponibilităţi financiare de întreţinere în afara 

unităţilor. 

- Un alt aspect se referă la stabilirea atribuţiilor clare pentru 

organismele implicate ( Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei, Ministerul Sănătăţii, comunităţi locale). În acest sens se propune 

formarea unui parteneriat între aceste autorităţi precum şi asumarea clară 

a responsabilităţilor pentru a exista o stabilitate pe lungă durată a 

funcţionării unităţilor medico-sociale.  

- În ceea ce priveşte coordonarea unităţilor medico-sociale s-a 

propus ca pentru buna funcţionare a unităţilor medico - sociale Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei să-şi asume această atribuţie, 

deoarece elementul principal este asistentul social care identifică cazurile 

ce trebuie să beneficieze de servicii medico-sociale. 

- Referitor la categoriile de persoane din unităţile medico-

sociale s-a arătat că acestea nu sunt clar delimitate şi, ca urmare, este 

necesară departajarea între persoanele cu boli cronice, cei cu îngrijiri 

speciale şi cazurile sociale. În acest sens, unitatea medico-socială ar 

trebui să aibă un compartiment de bolnavi acuţi şi altul de bolnavi 

cronici. De asemenea trebuie să se separe clar cazurile sociale de cele 

medicale. 

- Pentru a aduce unităţile medico-sanitare  la un standard 

minim trebuie ca să se stabilească regimul de proprietate a unităţilor 

medico-sociale, deoarece în funcţie de acest parametru se fac investiţiile. 

- În ceea ce priveşte finanţarea, s-a relevat faptul că partea 

socială a asistenţei rezidenţilor din unităţile medico-sociale trebuie 

suportată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, partea 

medicală urmând a se finanţa din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 
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Sănătate ( inclusiv plata salariilor pentru medici şi asistenţi ), iar 

investiţiile şi administrarea unităţii medico-sociale ( inclusiv plata 

infirmierilor şi a altui personal auxiliar ) de către consiliile judeţene, 

locale sau/şi, după caz, de comunităţile mai multor localităţi ( în 

majoritate rezidenţii unei unităţi medico-sociale sunt din diferite 

localităţi). Majoritatea invitaţilor la audieri au solicitat suplimentarea 

sumelor pentru finanţarea unor cheltuieli privind reparaţia şi amenajarea 

clădirilor. De asemenea s-a propus reglementarea legislativă a 

contribuţiei financiare a rezidenţilor din unităţile medico-sociale. 

- Un aspect important dezbătut în cadrul audierilor a fost cel 

privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire social-medicală la domiciliu, 

care reprezintă un complex de activităţi ce  se acordă în cadrul unui 

sistem social şi medical integrat şi au drept scop principal menţinerea 

autonomiei persoanei, precum şi prevenirea agravării situaţiei de 

dependenţă. 

În urma acestor  discuţii s-au concluzionat următoarele: 

Reglementările actuale privind unităţile medico-sociale sunt 

necorelate, contradictorii şi uneori evazive şi neclare.  

Comisia a hotărât elaborarea unei propuneri legislative care să 

reglementeze toate aspectele ridicate. Pentru iniţierea propunerii 

legislative s-a hotărât formarea unui colectiv mixt format din un 

reprezentant al Ministerului Sănătăţii , un reprezentant al Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  , un reprezentant al unor consilii 

judeţene/locale unde funcţionează unităţi medico-sociale precum şi 

membrii Comisiei pentru sănătate şi familie . Anterior iniţierii propunerii 

legislative, comisia a apreciat că este nevoie de  o nouă discuţie pe 

această temă, împreună cu invitaţii prezenţi la audieri şi alţi directori de 

unităţi medico-sociale. 
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- Propunerea legislativă în forma finală trebuie să cuprindă  

prevederi privind atribuţiile specifice fiecărui organism implicat 

(Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei , 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi consiliu judeţean sau local) şi 

totodată trebuie să delimiteze clar serviciile medicale, sociale şi de 

îngrijire. 

- Este absolut necesar ca legea să stabilească categoriile de 

rezidenţi din unităţile medico-sociale care beneficiază de asistenţă 

medico-socială gratuită, întrucât, în prezent, numărul acestora este prea 

mare. 

- De asemenea, propunerea legislativă trebuie să stabilească 

cu claritate sursele de finanţare pentru fiecare componentă a asistenţei 

medico-sociale şi totodată cota de contribuţie a rezidenţilor din unităţile 

medico-sociale. 

- Întrucât serviciile de îngrijire socio-medicală sunt servicii de 

proximitate, a hotărât că este necesară găsirea unor soluţii pentru 

dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu ceea ce ar avea ca efect 

reducerea costurilor din cadrul unităţilor medico-sociale. 

- O  altă concluzie se referă la stabilirea clară a finanţării 

componentelor serviciilor de asistenţă medico-socială (medicală, socială 

şi servicii de îngrijire) de către Ministerul Sănătăţii , Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 

consiliile judeţene, respectiv locale. 

- Un ultim aspect se referă la stabilirea unei strategii judeţene 

privind unităţile de asistenţă medico-sociale, care trebuie elaborată de 

direcţiile de sănătate publică, direcţiile de protecţie socială şi consiliile 

judeţene. 

La punctul 4 al ordinii de zi comisia a discutat alte probleme 

privind activitatea curentă a comisiei. 
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La lucrările comisiei, din totalul de 15 membri, în ziua de 

18.05.2005 au participat 12 deputaţi, fiind absenţi motivat 3 deputaţi după 

cum urmează: dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL )  şi dl.dep.Mitrea 

Miron Tudor ( Grup Parlamentar al PSD ), iar în ziua de 19.05.2005 au 

participat 11 deputaţi şi au absentat 4 deputaţi, după cum urmează: 

dl.dep.Ifrim Mircea ( Grup Parlamentar al PPRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu 

Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup 

Parlamentar al PNL )  şi dl.dep.Mitrea Miron Tudor ( Grup Parlamentar 

al PSD ). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 
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