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

preşedintele comisiei. 
La lucrările comisiei participă ca invitaţi următorii: domnul 

av.Hajdu Gabor, ministrul sănătăţii, domnul dr.Cinteză Mircea, 
preşedintele Colegiului Medicilor din România, domnul av.Gherghinescu 
Andrei  preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, domnul 
farm.Horia Bucur preşedintele Colegiului  Farmaciştilor din România. 

Comisia a adoptat cu 15 pentru următoarea ordine de zi: 
1. Audierea punctelor de vedere a Ministerului Sănătăţii, 

Colegiului Medicilor din România, Colegiului  Farmaciştilor din 
România şi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate asupra 
implementării sistemului de asigurări de sănătate începând cu 1 aprilie 
1999. 

În deschiderea lucrărilor domnul dep.dr.Ion Berciu arată că 
şedinţa are ca scop aplicarea Legii nr.145/1997, începând cu data de 1 
aprilie 1999 şi în acest sens comisia doreşte să cunoască care sunt 
responsabilităţile fiecărui organism în demararea acestei acţiuni.  Propune 
ca fiecare dintre membrii comisiei să adreseze întrebări invitaţilor. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian – consideră că invitaţii trebuie 
să-şi expună opiniile, urmând ca ulterior membrii comisiei să adreseze 
întrebări acestora. 
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Domnul dep.dr.Ion Berciu – nu este de acord cu 
antevorbitorul său şi propune limitarea timpului la 2 minute  pentru 
întrebări şi răspunsuri. 

Domnul dep.prof.Buga Florea – consideră că nu trebuie 
limitat timpul pentru întrebări şi răspunsuri. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – arată că în Ordonanţa de 
Urgenţă nr.72/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/1997 
a asigurărilor sociale de sănătate la art.88 alin.(5) se prevede ca, 
elaborarea contractului-cadru de către Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate împreună cu Colegiului Medicilor din România să se 
definitiveze până la data de 15 februarie 1999, iar a normativelor de 
aplicare a acestuia, până la data  de 15 martie 1999.  În acelaşi timp 
iniţierea procesului de informatizare a sistemului de asigurări de sănătate 
şi finalizarea demersurilor pentru achiziţionarea sistemului informatic 
trebuie finalizată până la 31 martie 1999.  Până în prezent aceste acte nu 
au fost finalizate şi ca urmare în aceste condiţii cum se va putea aplica 
Legea nr.145/1997. 

În continuare, doreşte să cunoască cum se va aplica 
Ordonanţa Ministerului Sănătăţii nr.984/1998 privind eliberarea 
autorizaţiei de liberă practică medicală pentru personalul medical cu 
pregătire superioară de scurtă durată, postliceală şi medie, în condiţiile în 
care Colegiul Asistenţilor Medicali, care acordă aviz pentru obţinerea 
autorizaţiei de liberă practică, aşa cum este prevăzut în ordin, nu există. 

Domnul dr.Cinteză Mircea – arată că, din punct de vedere 
legislativ termenele fixate, pentru elaborarea contractului-cadru şi a 
normativelor de aplicare a  acestuia, au fost respectate.  Contractul-cadru 
a fost înaintat ministerelor abilitate, pentru obţinerea avizelor. 

Normativele de aplicare a Contractului-cadru, care cuprind 
100 de pagini au fost definitivate pe data de 16 martie 1999 şi vor fi 
înaintate, în prima, etapă caselor de asigurări de sănătate judeţene şi 
unităţilor sanitare sub forma unei broşuri, iar până la sfârşitul anului,  sub 
forma unui ghid al asiguratului. 

Lista de medicamente este finalizată şi va apare în acelaşi 
timp cu normativele de aplicare a contractului-cadru. 

Domnul av.Gherghinescu Andrei – consideră că, s-au 
încadrat în termenul stabilit de ordonanţa nr.72/1998.  În acest sens au 
considerat oportun să poarte discuţii şi cu sindicatele sanitare 
reprezentative şi anume Sanitas şi Camera Federativă a Medicilor.  În ce 
priveşte contractele de furnizări de servicii, sunt aproape finalizate. 
Consiliile de administraţie a caselor de asigurări de sănătate funcţionează 
în 36 de judeţe.  Caietul de sarcini se va finaliza în cursul zilei de astăzi. 

Domnul av.Hajdu Gabor arată că Ordonanţa nr.984/1998 
vine în întâmpinarea solicitării a 120.000 de asistenţi medicali. Colegiul 



 3

Asistenţilor Medicali există,  ca asociaţie, conform Legii nr.24/1924.  
Discuţiile contradictorii asupra Colegiului Asistenţilor Medicali  se 
datorează nefinalizării Legii spitalelor de către Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – arată că aplicarea 
Ordonanţa nr.984/1998 trebuie amânată, deoarece Colegiul Asistenţilor 
Medicali  nu funcţionează legal, pentru că nu este prevăzut prin lege. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că proiectul de lege 
privind înfiinţarea Colegiul Asistenţilor Medicali  a fost respins de către 
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor în anul 
1996, iar următoarele 2 proiecte de lege legate de acest subiect au primit 
avize negative din partea aceleiaşi comisii. 

În continuare domnia sa doreşte să cunoască dacă asistenţii 
medicali sunt furnizori  de servicii medicale. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian – adresează următoarea 
întrebare  “Cine plăteşte personalul sanitar începând cu 1 aprilie 1999?” 

Domnul av.Gherghinescu Andrei – arată că asistentul 
medical este considerat executant, care încheie contract de muncă cu 
medicul titular.  Ca urmare nu poate fi furnizor de servicii.  În perioada 1 
aprilie – 1 mai 1999, raporturile salariale pentru asistenţii medicali sunt 
următoarele:  - pentru cei care lucrează în spitalele publice plata se va 
face de către spitale prin negocieri cu consiliul de administraţie al 
acestuia şi prin CNAS.  În acest sens, menţionează că 53% din bugetul 
repartizat unităţii sanitare reprezintă salarii pentru personalul sanitar. 

- pentru cei care lucrează în cabinetele medicale salariul se 
negociază cu titularul cabinetului, fiind prevăzut un 
plafon minim de salarii. 

Domnul dr.Cinteză Mircea – arată că trebuie să existe un 
plafon minim al salarizării personalului din spitalele publice care să se 
stabilească prin Hotărâre guvernamentală la propunerea Ministerului 
Sănătăţii  şi cu avizul Colegiului Medicilor din România.  Pe acest 
considerent solicită urgentarea promulgării Legii Spitalelor. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – doreşte să cunoască cum a fost 
utilizată cota de 75% din totalitatea fondurilor colectate reprezentând 
contribuţiile de asigurări de sănătate, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 
1999. 

Domnul ministru Hajdu Gabor – arată că această cotă de 
75% a fost folosită la plata medicamentelor compensate şi gratuite şi 
pentru serviciile medicale.  Aceşti bani nu au fost folosiţi pentru 
achiziţionarea de aparatură medicală. 

Domnul dep.dr.Cândea Vasile – arată că, în prezent, există 
unităţi sanitare în dublă subordonare financiară a Ministerului Sănătăţii şi 
CNAS-ului.  Doreşte să cunoască care case de asigurări de sănătate 
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deservesc aceste unităţi sanitare şi cum vor   fi retribuiţi medicii 
specialişti. 

Domnul av.Hajdu Gabor – arată că asistenţa medicală a 
unităţilor sanitare dublu subordonate financiar va fi plătită de către casele 
de asigurări de sănătate de la care vine pacientul.  În situaţia derulării 
unui program naţional de sănătate, unitatea sanitară va fi plătită de către 
Ministerului Sănătăţii. 

Domnul av.Gherghinescu Andrei  – arată că, se constituie 
comisii mixte (Ministerul Sănătăţii, CNAS şi Colegiul Medicilor din 
România), care au rolul de a identifica şi gestiona programele naţionale 
de sănătate. 

Domnul dr.Cinteză Mircea – arată că retribuirea medicilor se 
face diferenţiat pentru specialişti, pe consultaţii şi servicii şi în funcţie de 
grad, iar pentru medicii generalişti pot căpăta şi servicii fără nici o 
diferenţiere dintre grade (ex.medic specialist şi primar).  Pe viitor se va 
introduce sistemul  diferenţiat şi pentru medicii generalişti.  Gradul 
universitar nu este plătit. 

Domnul dep.dr.Ioniţă Nicu – doreşte să cunoască cum se va 
rezolva asistenţa medicală rurală.  În judeţul Botoşani în 20 de comune nu 
există asistenţă medicală.  Este semigenocid şi consideră că reforma 
sanitară nu poate fi aplicată şi în judeţul Botoşani, datorită lipsei de cadre 
medicale.  La 7000 de locuitori există un singur asistent medical, ceea ce 
nu este normal.  În repetate rânduri domnia sa a solicitat deplasarea unei 
comisii a Ministerului Sănătăţii în judeţul Botoşani. 

Domnul av.Hajdu Gabor – arată că în Legea nr.145/1997 se 
prevede acordarea de facilităţi pentru personalul sanitar rural.  În plus s-a 
acordat posibilitatea efectuării  rezidenţiatului în judeţe, cu obligaţia de a 
se stabili în aceste localităţi defavorizate după terminarea rezidenţiatului. 

Domnul dr.Cinteză Mircea – arată că începând cu 1 aprilie 
1999 va funcţiona contractul cu CNAS.  În acest contract sunt prevăzute 
stimulente financiare (triplarea salariului)  pentru personalul sanitar din 
localităţile defavorizate.  Propune promovarea unui act normativ care să  
prevadă stimulente financiare şi din partea consiliilor locale. 

Domnul dep.dr.Ioniţă Nicu – propune ca  şi asistentul 
medical să încheie contract cu CNAS, însă să lucreze sub coordonarea 
medicului. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela – arată că există 
disfuncţionalităţi în aplicarea Ordonanţei nr.124/1998 privind privatizarea 
cabinetelor.  Cum se va rezolva aspectul privind taxa referitoare la 
trecerea cabinetelor medicale cu personalitate juridică existente la 
cabinete fără personalitate juridică, aşa cum prevede Ordonanţa 
nr.124/1998. 
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Domnul av.Hajdu Gabor – arată că a iniţiat o ordonanţă de 
urgenţă pentru modificarea Ordonanţei nr.124/1997 care este înaintată la 
Guvern. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela doreşte să cunoască cum se 
va face compensarea preţurilor la medicamente. 

Domnul dr.Cinteză Mircea – arată că s-a considerat ca  preţ 
de referinţă mediu 58% din valoarea medicamentului. 

Domnul farm.Horia Bucur – consideră că pentru 
funcţionarea acestui sistem de plată este necesar ca CNAS să prevadă o 
sumă de 120 mil. $ / an pentru medicamentele compensate şi 200 mil.$/an 
pentru medicamentele gratuite. 

În ce priveşte asistentul de farmacie este necesară elaborarea 
unei legi privind stabilirea în clar a competenţelor acestuia. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – arată că Ministerul 
Sănătăţii  nu a făcut nimic pentru abrogarea ordonanţelor privind casele 
de asigurări de sănătate pentru trasporturi şi armată. 

Domnul ministru av.Hajdu Gabor – arată că această hotărâre 
aparţine partidelor politice  parlamentare. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian – doreşte să cunoască care este 
valoarea punctelor din contractul-cadru şi dacă Ministerul Sănătăţii 
intenţionează să iniţieze acte normative privind cele 3 forme de 
privatizare (închiriere, concesionare, vânzare).  Totodată ridică problema 
Hotărârii guvernamentale privind achiziţionarea de aparatură pentru 
endoscopie de la un contractant nominalizat. 

Domnul ministru av.Hajdu Gabor – arată că prin Legea 
domeniului public s-a reglementat formele de privatizare.  Referitor la 
achiziţionarea de aparatură pentru endoscopie fără licitaţie, prin 
garantarea creditului de 25 mil.$ de către Ministerul Finanţelor, acesta 
este un procedeu legal. 

Domnul dr.Cinteză Mircea – arată că valoarea unui punct 
este de 1000 lei.  Punctele se recalculează la 3 luni, aşa cum prevede 
normativele de aplicare a contractului-cadru. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că, în conformitate cu 
Legea nr.517/1991 spaţiile se închiriază numai prin licitaţie.  În ordonanţa 
nr.124/1998 se prevede închirierea cabinetelor titularului de cabinet.  
Cum se va rezolva acest aspect al privatizării. 

Domnul ministru av.Hajdu Gabor – arată că se va reglementa 
prin Ordonanţa înaintată la Guvern. 

Doamna dep.ing.Bălan Marilena – doreşte să cunoască cum 
se vor recupera, de la agenţii economici, datoriile privind contribuţia de 
asigurări de sănătate. 

Domnul av.Gherghinescu Andrei  – arată că pentru marii 
debitori, datoriile se vor recupera, prin execuţie silită de către CNAS pe 
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baza unor convenţii între CNAS şi casele de asigurări de sănătate 
judeţene. 

Domnul dep.dr.Viţelar Bogdan – propune acordarea unor 
credite pentru Ministerul Sănătăţii  în vederea achiziţionării unui număr 
de ambulanţe. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian – întreabă dacă Ministerul 
Sănătăţii a semnat vreun act prin care policlinica Dorobanţi să treacă în 
subordinea Ministerului de Justiţie. 

Domnul ministru av.Hajdu Gabor – răspunde că nu a semnat 
un astfel de act de transfer şi în plus conducerea policlinicii Dorobanţi nu 
este de acord cu trecerea în subordinea Ministerului de Justiţie. 

Domnul dep.prof.Buga Florea – doreşte să cunoască dacă 
Ministerul Sănătăţii colaborează cu MEN în ce priveşte situaţia 
absolvenţilor de medicină, promoţia 1997. 

Domnul ministru av.Hajdu Gabor – arată că în prezent nu 
există o colaborare de acest gen. 

Domnul dr.Cinteză Mircea – arată că aceşti medici vor ocupa 
posturi libere prin contracte limitate, numai în condiţiile în care nu există 
medici de familie. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – doreşte să cunoască dacă Legea 
nr.145/1997 va fi implementată, în totalitatea ei, începând cu 1 aprilie 
1999. 

Domnul dr.Cinteză Mircea – consideră că implementarea 
Legii nr.145/1997 se va face începând cu 1 aprilie 1999, chiar dacă în 
primele 2-3 luni vor exista mici disfuncţionalităţi a activităţii medicale. 

Domnul ministru av.Hajdu Gabor – arată că de le 1 aprilie 
1999 se va asigura funcţionarea şi funcţionalitatea acestui sistem de 
asigurări de sănătate. 

Domnul av.Gherghinescu Andrei – arată că acest sistem va 
funcţiona începând cu 1 aprilie 1999 şi va avea ca efect creşterea calităţii 
actului medical. 

În încheiere domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că 
angajamentele ministrului  sănătăţii  a preşedinţilor CNAS şi Colegiului 
Medicilor din România în faţa Comisiei pentru sănătate şi familie, trebuie 
urmate de fapte concrete. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE 

Dep.dr.ION BERCIU 


