
 
PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 15.10.1997 
 
 
 

   La lucrările comisiei sunt prezenţi 11 deputaţi fiind absenţi motivat 3 deputaţi, după 
cum urmează: dr.Opriş Remus (Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist, dr.Cândea Vasile (Grupul 
Parlamentar al PDSR), Bălan Marilena (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale). 
   La lucrările comisiei participă ca invitat dr.Romano Vlad - Director al Direcţiei 
Sanitare din Ministerul Sănătăţii. 
   Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dr.Ion Berciu, preşedintele comisiei. 
   Comisia a adoptat cu 10 voturi pentru următoarea ordine de zi: 
   1. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege privind asistenţa medicală publică şi 
inspecţia sanitară de stat; 
   2. Discutarea şi avizarea Ordonanţei de Guvern nr.16/1997 privind acordarea de 
ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice 
sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice; 
   3. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege privind declararea, ca abrogate, a unor 
acte normative; 
   4. Punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii asupra proiectului de Lege privind 
organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală în România. 
   La punctul nr.1 s-a audiat punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii asupra 
organizării activităţii şi finanţării asistenţei medicale publice şi inspecţia sanitară de stat în judeţe. 
   Discuţiile asupra proiectului de Lege privind asistenţa medicală publică şi inspecţia 
sanitară de stat discuţiile s-au limitat la nivelul dezbaterilor generale. 
   La punctul nr.2, Comisia pentru sănătate şi familie a propus amânarea  acordării 
avizului, pentru a fi aprofundate problemele rămase în discuţie şi anume actualizarea categoriilor de persoane 
care beneficiază de ajutoare pentru dispozitive medicale necesare corectării şi recuperării deficienţelor 
organice sau funcţionale. 
   In urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât acordarea avizului 
favorabil asupra proiectului de Lege privind declararea, ca abrogate, a unor acte normative, în forma 
prezentată. 
   La punctul nr.4, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât susţinerea punctului de 
vedere al Ministerului Sănătăţii prin care activitatea judiciară din cadrul instituţiilor de medicină legală să nu 
treacă în subordinea Ministerului Justiţiei. 
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