
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie         Nr. 28/440 / 31 octombrie 2005 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de 25, 26,27 şi 28.10.2005 

 
 

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

de 25.10.2005 între orele 14,00 – 19,00 , în ziua de 26.10.2005 între orele 

9,00 – 16,00, în ziua de 27.10.2005 între orele 10,00 - 16,00 şi în ziua de 

28.10.2005 între orele 9,00 – 12,00  având următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea  dezbaterilor , în fond,  asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 

privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX 

336/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în 

siguranţă a activităţilor nucleare ( PLX 477/2005). 

3. Legea Bugetului de Stat pe anul 2006 – Secţiunea pentru 

sănătate. 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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Lucrările comisiei au fost conduse alternativ de dl.dep.dr.Ovidiu 

Brînzan şi dl.dep.Movilă Petre. 

La lucrările comisiei au participat doamna Doina Dascălu , secretar 

de stat, Ministerul Finanţelor Publice , dl.Ervin Szekely, secretar de stat, 

Ministerul Sănătăţii , doamna Cristina Bărbuţă, director general, Direcţia 

buget şi credite externe, Ministerul Sănătăţii , dl.dr.Vasile Cepoi, director 

general Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , doamna Ana Radu 

director general adjunct , Direcţia finanţe, Ministerul Finanţelor Publice 

şi dl.Grama Petrică, director general adjunct Ministerul Finanţelor 

Publice. 

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea, în 

fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 

statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete 

medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe 

actului medical ( PLX 336/2005). 

În urma dezbaterilor pe articole comisia a votat 6 articole cu o serie 

de amendamente, care se referă la următoarele aspecte principale: 

 -  stabilirea cadrului juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate 

privată a statului sau a unităţilor administrative teritoriale în care 

funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate conform Ordonanţei 

Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 

medicale, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile 

publice conexe actului medical, aprobată prin Legea nr,598/2001 şi a 

Legii nr.629/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998; 

- definirea detaliată a spaţiilor medicale ; 
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- aplicarea Legii privind vânzarea spaţiilor medicale şi 

ministerelor cu reţea sanitară proprie, însă  numai cu acordul ministerelor 

de resort; 

- vânzarea numai cu acordul expres al proprietarului a 

spaţiilor medicale care se află în sediile consiliilor locale şi judeţene, 

regiilor şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, şcolilor şi 

altor instituţii publice; 

- afişarea listelor spaţiilor medicale care urmează să fie 

vândute pe site-ul consiliului judeţean şi obligaţia de a comunica 

actualilor utilizatori, prin scrisoare de confirmare de primire, că spaţiul 

respectiv face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă; 

- înlocuirea reprezentantului colegiilor medicale profesionale 

din comisia de evaluare a spaţiului scos la vânzare cu un reprezentant al 

Colegiului Medicilor din România  ; 

- stabilirea ca atribuţie de serviciu cu caracter temporar a 

activităţii desfăşurate de membrii comisiei de evaluare a spaţiului ce 

urmează să fie vândut. 

Comisia a hotărât ca dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 privind 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX 

336/2005) să continue în următoarea şedinţă. 

 

La punctul doi al ordinii de zi Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a 

activităţilor nucleare ( PLX 477/2005).  
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Proiectul de lege are drept obiect o nouă amendare şi completare a 

Legii nr.111/1996. Unele din aceste modificări sunt generate de procesul 

de armonizare cu legislaţia Uniunii Europene . Astfel, prin proiectul de 

lege se propune să se reglementeze importul, exportul şi tranzitul înspre şi 

dinspre statele Uniunii Europene, prevederile urmând să intre în vigoare 

la momentul aderării. 

De asemenea s-a introdus o prevedere suplimentară care stipulează 

că, la momentul aderării la Uniunea Europeană, activitatea de control al 

garanţiilor nucleare se va realiza conform prevederilor Tratatului 

Euratom. 

Completarea Legii nr.111/1996 a fost necesară şi pentru 

reglementarea unor situaţii generate de trecerea la economia de piaţă. 

Astfel, în legislaţia actuală nu există prevederi privind asigurarea 

controlului materialelor nucleare şi radioactive sau al combustibilului 

nuclear în cazul în care operatorul economic deţinător este în stare de 

faliment, ceea ce a impus introducerea unei prevederi suplimentare în 

propunerea de act normativ. 

S-au introdus unele completări privind regimul de autorizare pentru 

a se ţine cont de riscurile asociate activităţilor nucleare. Astfel, au fost 

introduse  trei nivele de exigenţă în cazul eliberării de autorizaţii şi 

anume: autorizare, înregistrare şi notificare. De asemenea se face 

distincţie între calitatea de proprietar, utilizator sau de operator al unei 

instalaţii nucleare, în cazul eliberării autorizaţiilor. 

În urma dezbaterilor Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a 

activităţilor nucleare ( PLX 477/2005). 
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La punctul trei al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea Bugetului de Stat pe anul 2006 – Secţiunea pentru sănătate (PLX 

497/2005). 

În urma audierilor s-au desprins următoarele aspecte: 

- bugetul Ministerului Sănătăţii în sumă de 1.538.776 mii lei 

RON reprezintă 91,6 % din prevederile anului 2005; din această sumă de 

la bugetul de stat s-a alocat 1.336.000 mii lei RON, ceea ce înseamnă o 

creştere de 4,9 % faţă de bugetul pe 2005; diferenţa de 202.776 mii lei 

RON reprezintă credite externe şi fonduri nerambursabile, ambele mai 

mici decât sumele alocate în anul 2005; 

- priorităţile Ministerului Sănătăţii sunt evidenţiate în patru 

programe care în anul 2006 însumează 1.336.000 mii lei. Aceasta 

înseamnă o creştere de 4,9 % faţă de anul 2005 şi este datorată sumei 

alocate în anul 2005 pentru medicamente compensate 90 % pensionarilor; 

- obiectivele principale ale Ministerului Sănătăţii în anul 2006 

se referă la procurarea de aparatură medicală de înaltă performanţă şi 

amenajarea spaţiilor pentru această aparatură, îmbunătăţirea accesului 

pentru eroii revoluţiei din 1989 prin cofinanţarea tratamentului de 

recuperare medicală, dezvoltarea programului de asistenţă medicală 

comunitară, extinderea programului privind sănătatea mamei şi copilului, 

îmbunătăţirea programului pentru diabet şi finalizarea a 7 obiective, 

precum şi consolidarea unor obiective; 

- Bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost 

fundamentat pe baza propunerilor caselor de asigurări judeţene, pe baza 

sumei estimată pentru creşterea cu 15 % a bugetului pentru medicamente 

şi pe nevoia de acoperire a datoriilor efectuate până la 30 iunie 2005; 

- propunerile de buget înaintate Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate au fost de 11.000.000 mii lei RON la venituri şi 10.978.000 

mii lei RON la cheltuieli.  Ministerul Finanţelor Publice  a aprobat o 
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sumă de 9.198.540 mii lei RON la venituri şi 9.010.654 mii lei RON la 

cheltuieli. Bugetul propus ( de 9.198.540 mii lei RON) nu acoperă 

datoriile efectuate pentru medicamente ( 840.000 mii lei RON ) decât în 

proporţie de 80 %; de asemenea nu acoperă inflaţia de 5,5 % / 2006; 

- proiectul de buget al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nu cuprinde Ordonanţa Guvernului nr. 42/2005 privind plata 

datoriilor din anii anteriori; în situaţia în care nu se prevăd sumele 

necesare, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va trebui să plătească 

în anul 2006 dobânzi la creditul obţinut; 

- referitor la acoperirea datoriilor pentru medicamente şi 

materiale sanitare , în opinia reprezentantului Ministerului  Finanţelor 

Publice  , se are în vedere redistribuirea, cu acordul ordonatorilor 

principali de credite a sumelor nefolosite până la sfârşitul anului 2005 

spre sistemul de sănătate; 

- referitor la programele de sănătate s-a arătat că în bugetul 

Ministerul Sănătăţii pe anul 2006 s-a prevăzut suma pentru asigurarea 

unui stoc de rezervă de medicamente pentru diabet necesare în situaţii 

speciale ; 

- bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2006 nu cuprinde 

suma necesară achiziţionării unor ambulanţe dotate corespunzător 

cerinţelor Uniunii Europene ( deoarece majoritatea celor existente sunt 

învechite ) ; 

- suma de 1.460 miliarde lei din bugetul Ministerului Sănătăţii 

pe anul 2006 nu este acoperitoare pentru achiziţionarea necesarului de 

aparate pentru anestezie care sunt deficitare; de asemenea nu cuprinde 

suma necesară pentru service-ul aparaturii medicale; 

- bugetul Ministerul Sănătăţii pe anul 2006 nu include suma 

necesară pentru pachetul de legi privind sănătatea care va fi asumat de 
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către Guvern în lunile următoare; în plus, nu s-a făcut o estimare a 

cheltuielilor privind implementarea pachetului de legi; 

- în programul de investiţii Ministerul Sănătăţii nu a prevăzut 

sume pentru reabilitarea unor obiective importante ( de exemplu 

maternitatea Ploieşti, Spitalul de urgenţă Iaşi, etc.) şi pentru continuarea 

unor programe regionale; 

- un alt aspect relevat în cadrul lucrărilor se referă la numărul 

redus de contribuabili la fondul asigurărilor de sănătate; s-a subliniat 

faptul că o serie de categorii au fost scutite de plata contribuţiei .În 

bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu se regăseşte suma 

reprezentând contribuţia pensionarilor şi agricultorilor la fondul de 

asigurări care trebuie transferată din bugetul Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei . 

În cadrul lucrărilor s-au mai dezbătut şi alte aspecte precum 

finanţarea firmelor medicale private ( de exemplu Euromedica) , 

estimarea valorii asistenţei complementare şi suplimentare, recuperarea 

banilor pentru acordarea asistenţei medicale în cazul accidentelor sau a 

vătămării corporale din culpă. 

La finalul lucrărilor, comisia a hotărât ca până joi 27 octombrie 

2005 Ministerul Sănătăţii , Ministerul Finanţelor Publice şi Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate să înainteze comisiei punctele de 

vedere asupra bugetului de stat pe anul 2006 – secţiunea pentru sănătate 

care să cuprindă răspunsuri la aspectele ridicate în cadrul dezbaterilor. 

De asemenea, comisia  a hotărât continuarea dezbaterilor asupra 

proiectului Legii bugetului de stat – secţiunea sănătate în şedinţa din 

31.10.2005. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi comisia a dezbătut şi alte probleme 

privind activitatea comisiei. 



 8

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au efectuat studiu 

individual pentru elaborarea de amendamente asupra proiectului Legii 

Bugetului de Stat pe anul 2006, secţiunea pentru sănătate. 

 

La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi, fiind absent motivat 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) . 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN 

 
 


