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Lucrările comisiei din data de 21.03.2000 s-au desfăşurat între 
orele 9,00 – 13,00. În ziua de 22.03.2000 între orele 9,30 – 13,00 s-a 
desfăşurat şedinţa comună a celor două comisii de specialitate a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, iar în ziua de 23.03.2000 s-a efectuat studiu 
individual. 

La lucrările comisiei din cele trei zile au fost prezenţi 13 
deputaţi, fiind absent motivat domnul dep.dr.Francisc Baranyi (Grupul 
Parlamentar al UDMR). 

La lucrările comisiei din ziua de 21.03.2000 au participat ca 
invitaţi: domnul sen.Hajdu Gabor, ministrul sănătăţii şi domnul Marius 
Petcu, liderul sindicatului SANITAS  şi membru în consiliul de administraţie 
al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

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

Comisia a adoptat cu 13 voturi pentru următoarea ordine de zi: 
1. Audierea punctului de vedere al domnului sen.Hajdu 

Gabor, ministrul sănătăţii, asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2000. 

2. Audierea domnului Marius Petcu, preşedintele 
SANITAS, asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiunii de 
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asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Asistenţilor Medicali din România. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat 
pe anul 2000 (în comun cu Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a 
Senatului României). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 (în comun cu Comisia pentru 
sănătate, ecologie şi sport a Senatului României). 

 
1. În deschiderea lucrărilor, domnul dep.dr.Ion Berciu arată că 

bugetul Ministerului Sănătăţii este de 4.433 miliarde lei, sumă 
neacoperitoare pentru acoperirea tuturor activităţilor desfăşurate şi/sau 
coordonate de Ministerul Sănătăţii.  

Membri comisiei doresc să cunoască care este punctul de 
vedere al ministrului sănătăţii. 

Domnul sen.Hajdu Gabor, ministrul sănătăţii arată că Ministerul 
Sănătăţii a solicitat iniţial, un buget de 11.000 miliarde lei, însă pe baza 
înţelegerii s-a acceptat ca toate ministerele să primească o sumă mai mică, la 
valoare reală, decât pentru anul 1999. După elaborarea proiectului de lege, 
domnia sa arată că Ministerul Sănătăţii nu a mai solicitat majorarea 
bugetului pentru sănătate, deoarece nu a găsit nici o altă sursă de finanţare. 
Totuşi, Ministerul Sănătăţii a primit propuneri generoase pentru finanţarea 
unor investiţii, însă a amânat luarea unor decizii pentru a se putea verifica 
seriozitatea sursei de finanţare. 

Domnia sa arată că există posibilitatea unor redistribuiri de 
fonduri în cadrul sumei de 4.433 miliarde lei. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu doreşte să cunoască opinia domnului 
ministru asupra art.12 alin.(1) referitoare la numărul maxim de posturi 
aprobate pentru anul 2000. 

Domnul ministru Hajdu Gabor arată că dacă această stabilire de 
posturi se lasă la dispoziţia Ministerului Sănătăţii se vor putea face 
restructurări de personal şi majorări salariale în limite rezonabile. O 
restricţionare în acest sens, nu mai lasă posibilitatea unei negocieri. În acest 
mod se pot păstra şi specialiştii de mare valoare şi totodată se va putea 
asigura o bună accesibilitate în acordarea serviciilor medicale. 

În continuare, domnul ministru arată că Ministerul Sănătăţii a 
analizat evoluţia susţinerii financiare a cabinetelor medicale şi a 
concluzionat că aceasta este satisfăcătoare. Pentru susţinerea medicilor de 
familie se acordă sub 16% din totalul veniturilor realizate prin fondul de 
asigurări sociale de sănătate. Urmează să se analizeze cum se va repartiza 
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restul de 84% din acest fond pentru susţinerea celorlalte sectoare din 
domeniu. 

Domnul dep.dr.Nicu Ioniţă arată că în acest sens, o analiză 
serioasă se face începând cu indicatorii de sănătate, care, în prezent, sunt 
foarte mici. În mediul rural, asistenţa sanitară este deficitară. La 6-7 cătune 
există un singur medic, care trebuie să acorde asistenţă medicală pentru 
3000-4000 pacienţi. Propune să se normeze numărul cadrelor medicale în 
raport de numărul locuitorilor şi exemplifică cu zonele izolate unde ar trebui 
să fie un cadru medical la 550 locuitori. 

Domnul ministru arată că s-a emis un ordin al ministrului ca în 
zonele neacoperite medical să se angajeze un cadru medical care să aparţină 
de spitalul teritorial. 

Domnul dep.dr.Nicu Ioniţă propune ca asistenţii de igienă care 
fac profilaxie, din teritoriu, să intre în subordinea medicului de familie, 
deoarece, în prezent, aceştia sunt angajaţii inspectoratelor de sănătate 
publică şi nu se supun recomandărilor medicilor de familie. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că, în prezent, nu mai există 
teritorializare şi ca atare este necesar ca medicii de familie să facă profilaxie. 
Cunoaşte că s-a emis o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului în acest sens. 

Domnul dep.dr.Nicu Ioniţă propune, ca pe viitor să se 
reglementeze plata medicilor din ambulatoriu care au 10-15 paturi în spitale. 

Domnul dep.dr.Bazil Dumitrean consideră că medicii de spital 
care efectuează ore şi în policlinici să fie plătiţi pentru muncă suplimentară. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu arată că problemele ridicate de 
antevorbitorii săi se vor rezolva atunci când medicul va fi plătit pe serviciul 
prestat. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea doreşte să cunoască care este 
numărul maxim de personal finanţat de Ministerul Sănătăţii şi cum se aplică 
Legea nr.154/1998 în teritoriu, deoarece cunoaşte cazuri concrete de aplicare 
subiectivă a acestei legi. 

Domnul ministru al sănătăţii arată că Ministerul Sănătăţii are o 
evidenţă a tuturor salariaţilor pe fiecare judeţ şi totodată o evidenţă a 
nivelului salarial. Sunt finalizate criteriile după care se vor opera reducerile 
de personal. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş doreşte să cunoască dacă sumele 
prevăzute pentru derularea programelor de sănătate pe anul 2000 sunt 
acoperitoare. 
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Domnul ministru al sănătăţii arată că pentru acest an s-au 
solicitat fonduri externe pentru finanţarea unor programe de sănătate şi 
pentru derularea unor proiecte. 

Doamna dep.ing.Marilena Dumitrescu doreşte să cunoască care 
este stadiul preluării datoriilor SIDEX Galaţi privind contribuţia asigurărilor 
de sănătate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Domnul ministru al sănătăţii arată că nu se poate soluţiona 
această problemă prin preluarea datoriilor de către Ministerul Sănătăţii sau 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune modificarea 
prevederilor Contractului – cadru în sensul acordării de medicamente 
gratuite şi compensate şi pentru  studenţii care au domiciliul în altă 
localitate. Arată că în prezent, aceştia primesc medicamente gratuite sau 
compensate numai în timpul anului universitar. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu arată că este foarte complicat să 
se ţină o atare evidenţă. Această problemă a fost discutată şi la Colegiul 
Medicilor din România. 

 
2. La punctul 2 al ordinei de zi, domnul dep.prof.dr.Ion 

Berciu arată că membrii comisiei au respins proiectul de Lege privind 
exercitarea profesiei de asistent medical, însă la cererea insistentă a 
sindicatului SANITAS şi a altor personalităţi medicale şi politice a hotărât să 
se discute despre avizul negativ în fond, acordat acestui proiect de lege. 

Domnul ministru al sănătăţii se pronunţă pentru adoptarea 
acestui proiect de lege şi înfiinţarea unui Registru unic al asistenţilor 
medicali din România. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că în prezent funcţionează 
Ordinul Asistenţilor Medicali, care stabileşte cadrul de organizare şi 
funcţionare a acestei categorii de cadre medicale. Mai mult, prin Legea 
nr.21/1924 s-a înfiinţat şi Colegiul Asistenţilor Medicali. 

Domnul Marius Petcu arată că asistenţii medicali solicită cu 
insistenţă adoptarea acestui proiect de lege, pentru a-şi putea impune statutul 
de funcţionare şi în mod special pentru a putea judeca culpa medicală a 
asistentului medical. Referitor la sintagma “autonomie a asistentului 
medical” aceasta înseamnă libertatea şi totodată responsabilitatea asupra 
gestului medical, ex:efectuarea unei injecţii. 

 
Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că trebuie limitată această 

autonomie. 
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Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu propune şi comisia acceptă să se 
revină asupra proiectului de lege. 

 
3. La punctul 3 al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul de Lege 

privind bugetul de stat pe anul 2000. 
Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu propune ca la art.12 (1) să se 

elimine sintagma “şi numărul maxim de posturi aprobate pentru anul 
2000(…)” deoarece Ministerul Sănătăţii este coordonatorul reformei în 
sistemul sanitar. 

Domnul sen.Ion Cârciumaru arată că în conformitate cu Legea 
nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate publică obligaţia de a stabili norme 
şi normative minime obligatorii pentru sectorul sanitar revine Ministerului 
Sănătăţii. Este de acord cu propunerea antevorbitorului său. Propunerea este 
supusă la vot şi adoptată în unanimitate. 

Domnul sen.Alexandru Morţun propune ca art.18 să se 
completeze cu un nou alineat, ca alin.(8) “Datoriile către furnizori şi 
creditori înregistrate la data de 30.09.1999 de unităţile şi activităţile 
medicale rezultate din acordarea asistenţei medicale persoanelor asigurate se 
suportă din bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, peste 
cheltuielile cu serviciile medicale.” 

Domnia sa consideră că lichidarea debitelor acumulate în anul 
1999 de spitale şi alte unităţi sanitare sunt reprezentate de materiale sanitare, 
alimente, etc. care s-au utilizat după preluarea acestora de către Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Comisiile sunt de acord cu acest amendament, care a fost votat, 
cu 2 abţineri, doamna dep.ing.Marilena Dumitrescu şi domnul 
sen.Alexandru Morţun. 

Comisiile au adoptat, în unanimitate, completarea art.37 cu un 
nou alineat, ca alin.(2) “ Serviciile medicale acordate elevilor şi studenţilor 
din Republica Moldova, care studiază în România, se suportă din bugetul 
fondului de asigurări de sănătate”, propus de doamna dep.dr.Daniela Bartoş. 

Comisiile nu au adoptat un amendament la art.66 alin.(2) care 
se referă la stabilirea numărului de programe naţionale de sănătate prin ordin 
al ministrului. 

Acest amendament a fost propus de domnul dep.prof.dr.Ion 
Berciu, care arată că Ministerul Sănătăţii este forul decizional în stabilirea 
numărului acestora şi ca atare nu este necesară H.G. 

În replică, domnul sen.Alexandru Morţun arată că unele 
programe naţionale de sănătate prevăzute în Legea nr.100/1998 au fost 
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elaborate pentru a se urmări realizarea unor interese personale, de 
ex.:Programul privind scleroza în plăci. 

Domnul sen.Ion Cârciumaru este de acord cu antevorbitorul 
său. 

Domnul sen.Ştefan Drăgulescu arată că un director de buget nu 
poate stabili prioritatea unui program sau introducerea unui program aşa 
cum se întâmplă în prezent. Nu este de acord cu modificarea art.66 alin.(2). 

Domnul dep.dr.Bazil Dumitrean arată că acest articol se referă 
la programele experimentale. 

Domnul sen.Creţu A. arată că este vorba de finanţarea 
programelor experimentale prin credite externe şi ca atare Ministerul 
Sănătăţii este forul decizional. 

Supus la vot acest amendament este respins în unanimitate. 
Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune modificarea Cap.5801 

prin majorarea Titlului 13, alin.01 cu suma de 2 miliarde lei. Arată că este 
necesară suplimentarea cheltuielilor de deplasare, iar sursa de finanţare este 
diminuarea alocaţiilor de la buget pentru instituţiile publice. 

Domnul dep.dr.Remus Opriş arată că direcţiile de sănătate 
publică, inspecţiile sanitare de stat, inspecţia farmaceutică efectuează 
controlul evaluării riscurilor pentru sănătate, sancţionarea contravenţiilor de 
la normele de igienă, supravegherea fabricării, controlul, testarea clinică şi 
toxicologică, depozitarea, eliberare şi utilizarea produselor medicamentoase. 
Domnia sa consideră justificat acest amendament. 

Domnul sen.Bălănescu este de acord cu acest amendament şi 
subliniază ca suplimentarea să se facă în cadrul bugetului de sănătate. 

Comisiile au votat în unanimitate şi acest amendament. 
Doamna dep.dr.Daniela Bartoş a propus un nou punct, pct.14 

Sănătate; a) Spitale la Cap.I, lit.B – Cheltuieli – Anexa nr.8. 
Domnia sa arată că reparaţiile capitale ale spitalelor judeţene 

trebuie suportate de către consiliile locale. 
Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu este de acord cu acest 

amendament, deoarece conform Legii nr.213/1998, clădirile spitalelor sunt 
proprietatea administraţiei locale. În proiectul de lege acestea au fost omise. 

Domnul sen.Alexandru Morţun consideră că este necesară 
această prevedere, în caz contrar pot apare ambiguităţi în ce priveşte 
finanţarea acestor reparaţii. 

Supus la vot este adoptat în unanimitate. 
Domnul dep.prof.dr.Vasile Cândea propune ca la Anexa 8 

Cap.II, lit.B – Cheltuieli, la punctul 3.Sănătate să se insereze în cuprinsul 
textului sintagma “cheltuieli pentru reparaţii capitale ale unităţilor sanitare 
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din domeniul administraţiei publice locale”, iar la final să se introducă o 
nouă literă, lit.c) cu următorul cuprins: “c) Spitale”. 

Domnia sa aduce aceleaşi argumente ca la Cap.I, lit.B. 
Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu arată că motivarea se referă la 

Legea nr.213/1998 şi la pct.III-5 din anexa la lege. 
Comisia a adoptat, în unanimitate, acest amendament. 
Domnul dep.prof.dr.Vasile Cândea propune majorarea 

bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate la capitolul Venituri cu 
2.486,40 mii lei, deoarece conform Legii nr.145/1997 bugetul de stat trebuie 
să subvenţioneze acest fond. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că această sumă reprezintă 
decontarea serviciilor medicale şi plata datoriilor din anul 1999 pentru 
spitalele de boli contagioase, infecţioase, de psihiatrie şi de recuperare. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu face referire şi la decontarea 
serviciilor medicale acordate persoanelor prevăzute în legile speciale care nu 
plătesc contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate. În plus, este 
vorba şi de încasările de creanţe din anii precedenţi. 

Şi acest amendament a fost adoptat în unanimitate. 
Un alt amendament propus de domnul dep.dr.Nicu Ioniţă se 

referă la majorarea cheltuielilor totale cu suma de 2.486,40 mii lei. 
Susţinerea financiară este din excedentul din anul 1999 în sumă de 3.502,2 
miliarde lei, sau din subvenţia de la bugetul de stat (2.200 miliarde lei), 
pentru acţiunile menţionate la cap.venituri. 

În continuare, domnul dep.dr.Nicu Ioniţă propune şi majorarea, 
în cadrul cap.”Cheltuieli totale” a cap.6216 – Servicii medicale şi 
medicamente cu 2.285,4 mii lei şi a Cap.7316 – Cheltuieli de administrare a 
fondului în structura Cheltuieli de personal cu suma de 92,2 mii lei. 

Comisiile au adoptat în unanimitate aceste amendamente. 
Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune introducerea în cadrul 

“Cheltuielilor totale” a unui nou capitol, Cap.C – Sistemul informatic, căruia 
să i se aloce o sumă de 398,5 mii lei. Această sumă este necesară pentru 
implementarea sistemului informatic. Sursa de finanţare este prin 
redistribuirea sumei de la acelaşi capitol. 

Comisiile au adoptat în unanimitate acest amendament. 
Domnul sen.Ion Cârciumaru şi domnul dep.prof.dr.Vasile 

Cândea propun ca în cadrul anexei nr.10 a) Bugetul fondului special pentru 
sănătate publică, la titlul 70 “Cheltuieli de capital” să se înscrie sintagma  
“se cuprind şi lucrări de investiţii şi consolidări clădiri.” Această precizare 
este necesară pentru clarificarea tipurilor de cheltuieli de investiţii. 

Comisiile au adoptat în unanimitate acest amendament. 
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Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu supune dezbaterii 
amendamentul domnului dep.M.Vitcu (Grupul Parlamentar al PDSR) care 
propune majorarea sumei alocată Spitalului Fălticeni. 

Domnia sa solicită suplimentarea finanţării cu suma de 
8.900.000 mii lei, pentru finalizarea unui tronson al spitalului. Propune ca 
sursă de finanţare anexa 3/01, art.30. 

Comisia respinge acest amendament, deoarece sursa de 
finanţare propusă nu este cea mai indicată. 

S-a supus la vot proiectul de lege privind Bugetul de stat pe 
anul 2000, care a fost votat în unanimitate. 

 
4. La punctul 4 al ordinei de zi, deoarece nu au fost discuţii 

asupra proiectului de lege, s-a supus la vot proiectul de lege privind Bugetul 
de asigurări sociale de stat pe anul 2000. 

Comisiile au votat în unanimitate acest proiect de lege, în forma 
prezentată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 
 

DEP.PROF.DR.ION BERCIU 
 

 


