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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion Berciu, 

preşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat,  cu 15 voturi  pentru,  următoarea ordine 

de zi: 
 

1. Discuţii asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale 
de sănătate nr.145/1997. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu, preşedintele comisiei arată  că 
situaţia actuală a organizării structurilor funcţionale necesare Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a caselor de asigurări de sănătate 
judeţene impune promulgarea unui act normativ ca o necesitate a 
continuării procesului de implementare a Legii nr.145/1997 a asigurărilor 
sociale de sănătate.  În acest sens, a fost elaborată Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.72/1998, necesară adaptării modalităţii de finalizare a 
reformei sistemului  sanitar.  Prin această ordonanţă, la art.88 din  Legea 
nr.145/1997,  s-au adus unele modificări referitoare la prelungirea 
termenului de intrare în vigoare a funcţionării caselor de asigurări de 
sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

Acest termen este de 31 martie 1999.  Domnia sa este de 
acord cu acest termen. 

 
 
 



Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – consideră că şi acest termen 
este prea scurt, având în vedere că la ora actuală numai 24 de judeţe au 
sedii destinate caselor de asigurări de sănătate, iar dintre acestea un 
număr relativ mare necesită reparaţii.  Domnia sa arată că, în judeţele 
unde s-au constituit consiliile de administraţie a caselor de asigurări de 
sănătate,  există controverse privind numirea şi/sau alegerea preşedintelui 
şi a membrilor consiliului de administraţie.  Consideră că aceste case de 
asigurări nu vor putea să funcţioneze nici la această dată prevăzută în 
Ordonanţa de urgenţă nr.72/1998. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – consideră că art.88 
alin.(2) cuprinde o precizare bună privind administrarea fondului 
constituit din  colectarea contribuţiilor de asigurări de sănătate.  Astfel în 
perioada de 3 luni,  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va 
administra 25% din totalitatea  fondurilor colectate, iar Ministerul 
Sănătăţii restul de  75%, fondul ce va fi utilizat pentru  plata 
medicamentelor şi a serviciilor medicale.  Din cota de 25% consiliul de 
administraţie a Casei Naţionale de asigurări de sănătate va folosi 20% 
pentru cheltuieli de organizare şi de capital ale sistemului de asigurări 
sociale de sănătate şi 5% pentru cheltuieli de administraţie şi de capital. 

Domnul dep.dr.Dumitrean – arată că până în prezent nu a 
fost elaborată lista medicamentelor gratuite şi compensate, care vor fi 
finanţate, în această perioadă de către Ministerul Sănătăţii. 

Domnul dep.dr.Cristian Rădulescu – critică Ministerul 
Sănătăţii, care nu a format elementele esenţiale pentru demararea 
funcţionării sistemului. Arată că, în prezent, nu există formularistică 
specifică acestui sistem de asigurări de sănătate. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel – consideră că din cauza lipsei  
Contractului cadru pe anul 1999, plata medicamentelor gratuite şi 
compensate se face după contractul cadru  din anul 1998.  La art.88 
alin.(2) se prevede că la elaborarea contractului cadru participă Colegiul 
Medicilor din România  şi CNAS.  Informează membrii comisiei despre 
un interviu în Orizonturi medicale nr.11 al domnului dr.Dan Perieţeanu, 
preşedintele Camerei Federative a Medicilor, referitor la elaborarea 
contractului cadru, fără participarea CFM-ului. Domnul dr.Dan 
Perieţeanu consideră că neconsultarea lor la elaborarea Contractului 
cadru, înseamnă încălcarea Legii nr.74/1995 şi 145/1997. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că în componenţa actuală a 
consiliului de administraţie a CNAS-ului lipsesc reprezentanţii 
sindicatului.  În prezent nu putem să aducem acuzaţii consiliului de 
administraţie a CNAS-ului, pentru situaţia administrativă a CNAS-ului, 
deoarece acest consiliu a fost numit târziu  (11 decembrie 1998). 

 
 



Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – arată că alin.(4) al art.88 
din Ordonanţa de urgenţă prevede un element bun şi anume colectarea 
contribuţiilor de asigurări de sănătate de către Ministerul Finanţelor prin 
direcţiile teritoriale de specialitate.  Domnia sa arată că a  susţinut în 
repetate rânduri că Ministerul Finanţelor să fie abilitat permanent cu 
colectarea contribuţiilor şi nu casele  de asigurări de sănătate prin 
inspectorii săi. 

În continuare consideră că, în anul 1999 colectarea 
contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate atât pentru asigurat cât 
şi pentru angajator este sigură, însă este incertă situaţia agenţilor 
economici şi în special a marilor datornici, cât şi structura persoanelor 
asigurate şi obligate a suporta contribuţia pentru asigurările sociale de 
sănătate. 

Domnul dep.prof. Buga Florea – arată că, în anul 1998 
datoriile unităţilor la fondul asigurărilor sociale de sănătate a fost în sumă 
de 655,5 miliarde lei.  Domnia sa consideră că, Ministerul Finanţelor 
trebuie cointeresat, prin stimulente (o cotă parte din colectă),  în 
colectarea contribuţiilor de asigurări de sănătate. 

Domnul dep.dr.Opriş Remus – consideră că, suma rezultată 
prin colectare,  care în prezent este depusă la Trezoreria Statului, trebuie 
retrasă şi depusă la una din bănci pentru a produce dobândă. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – îşi exprimă îndoiala de 
reuşita funcţionării, în totalitate, a CNAS-ului şi a  caselor de asigurări de 
sănătate judeţene deoarece nu există sumele necesare unui sistem 
informaţional complex şi complet până la 31 martie 1999 – aşa cum este 
prevăzut în art.88 alin.(5) lit.b). 

Domnul dep.dr.Cristian Rădulescu – arată că,  în prezent nu 
se poate vorbi despre un sistem informaţional în sistemul de asigurări  de 
sănătate.  Domnia sa consideră că alin.c) al art.88 e bun, însă pregătirea 
personalului managerial nu se poate realiza într-un termen atât de scurt 
(31 martie 1999).  Domnia sa consideră că în asigurarea logisticii 
funcţionării sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi în special în 
elaborarea contractului cadru, atât CNAS-ul cât şi Ministerul Sănătăţii  
trebuie să dea dovadă de mai multă voinţă şi să respecte termenele 
prevăzute în art.88 alin.(5). 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – consideră că, art.88 alin.(6) nu 
corespunde principiului solidarităţii şi subsidiarităţii.  Domnia sa nu este 
de acord cu colectarea contribuţiilor pentru asigurărilor de sănătate în 
transporturi de către  Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – susţine afirmaţia 
antevorbitorului său subliniind că în acest fel se crează un precedent şi 
pentru alte reţele sanitare paralele. 

 



Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – nu este de acord cu textul 
art.108 din ordonanţă, deoarece conform prevederilor privind  înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionare  Casei de Asigurărilor de Sănătate a Apărării, 
Ordinii publice Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, începând 
cu data de 31.03.1999, potrivit prevederilor art.88 şi 89 din Legea 
nr.145/1997, este exclusă Casa de Asigurări de Sănătate a 
Transporturilor. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – este de acord cu afirmaţia 
antevorbitoarei sale.  Consideră că şi Casa de Asigurări de Sănătate a 
Transporturilor, trebuie să aibă acelaşi statut de funcţionare ca şi casele 
de asigurări de sănătate judeţene. 

Domnul dep.prof.Florea Buga – consideră că, trebuie să se 
elimine din cuprinsul art.11 sintagma  “cu excepţia celor cuprinse în 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.4/1998 privind organizarea 
activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din 
transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea 
Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.456 din  27 noiembrie 1998”,  deoarece 
nu s-ar mai respecta  principiul solidarităţii. 

În finalul şedinţei  s-au mai discutat şi alte probleme privind 
activitatea comisiei. 

 
PREŞEDINTE 

Dep.dr.ION BERCIU 
  


