
  
 
 
 

 
S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din data de 01.03.2000 
 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 1.03.2000, între orele 9,30 – 12,30, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
gestionarea şi dirijarea fondurilor băneşti destinate donatorilor de sânge.   
 
 

2. Discuţii generale asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea O.G. nr.53 /2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a 
efectuării vaccinărilor. 
 
 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea alin.(2) al art.14 din Legea nr.146/1999 privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea spitalelor. 

 
1. La discuţiile asupra propunerii legislative privind 

gestionarea şi dirijarea fondurilor băneşti destinate donatorilor de sânge s-
au emis o serie de păreri diferite şi anume: a) gestionarea şi dirijarea 
fondurilor băneşti de către consiliile locale; b) gestionarea şi dirijarea 
fondurilor băneşti de către Ministerul Sănătăţii; c) gestionarea şi dirijarea 
fondurilor băneşti de către Casele de asigurări de sănătate judeţene. 
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Comisia consideră că bugetele locale sunt insuficiente pentru 
acoperirea cheltuielilor privind donatorii de sânge. 

Comisia hotărăşte amânarea votului final asupra propunerii 
legislative privind gestionarea şi dirijarea fondurilor băneşti destinate 
donatorilor de sânge pentru şedinţa din data de 8.03.2000, pentru a se 
audia şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii. 

 
2. Discuţiile generale asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea O.G. nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a 
efectuării vaccinărilor s-au referit la obligativitatea şi a medicilor şcolari 
de a vaccina elevii, la modalitatea de plată a medicilor şcolari implicaţi în 
această activitate, la clasificarea vaccinurilor obligatorii şi recomandate şi 
la modalitatea de sancţionare a copiilor care nu se prezintă la vaccinări şi 
la publicarea programului naţional de imunizări. Discutarea pe articole a 
fost amânată pentru următoarea şedinţă. 
 
 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al 
art.14 din Legea nr.146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi 
finanţarea spitalelor. 

Votul final asupra acestei propuneri legislative a fost amânat 
pentru următoarea şedinţă, pentru a se putea audia şi punctul de vedere al 
ministrului sănătăţii. 

La lucrările comisiei au participat 13 deputaţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.PROF.DR.ION BERCIU 


