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  La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, înregistrându-
se  o absenţă  motivată. 

 La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 
Domnul dr.Erico Ziglio, conducătorul delegaţiei OMS, 

departamentul pentru Europa. 
Domnul prof.Antonio da Cunha, OMS, departamentul pentru 

Europa, Elveţia. 
Domnul prof. Spencer Hagard, OMS, departamentul pentru 

Europa, Anglia. 
Doamna Maggie Daries, consultant OMS, Anglia. 
Doamna Maria Ellal, reprezentant al Ministerului Sănătăţii, 

Malta. 
Domnul Peter Makara, consultant OMS, Ungaria. 
Domnul Victor Olsavszky, consultant OMS, România. 
Doamna Anda Valeni, consultant OMS, România. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de Domnul dep.dr. Dragoş 

Liviu, vicepreşedinte al comisiei. 
Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 
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1. Întâlnire cu reprezentanţii OMS, departamentul pentru 
Europa privind stabilirea obiectelor comune pentru realizarea unui program 
de evaluare a stării de sănătate a populaţiei din România. 

Domnul dep.dr. Dragoş Liviu dă cuvântul domnul dep.dr. 
Cristian Rădulescu  cu solicitarea de a face prezentările. 

În continuare domnul dep.dr. Rădulescu Cristian aduce la 
cunoştinţă membrilor comisiei faptul că, această întâlnire are loc ca urmare a 
solicitării făcute de domnul Petre Roman, Preşedintele Senatului României, 
către OMS. 

Domnul dr.Erico Ziglio, conducătorul  delegaţiei OMS, arată că 
promovarea stării de sănătate reprezintă o componentă  a nivelului de trai a 
populaţiei, precum şi al nivelului de civilizaţie.  Serviciile OMS au fost puse 
deja la dispoziţia guvernelor din Slovenia şi   Ungaria.  Aceste servicii de 
consultanţă oferă soluţii concrete de analiză a stării de sănătate a populaţiei, 
care vor face obiectul unui raport.  Domnul Erico Ziglio afirmă că a venit în 
România cu dorinţa de a cunoaşte şi aprofunda fenomenele şi doreşte să 
ofere partenerilor români soluţii concrete de analiză şi decizie pentru 
înbunătăţirea funcţionării sistemului sanitar.  Într-o viziune pragmatică, 
spune domnia sa totul porneşte de la situaţia economică reală.  Deputaţii care 
au profesiunea de medic au obligaţia  să facă  “loby”  pentru a impune un 
punct de vedere corect, celorlalţi membrii ai Parlamentului, asupra 
priorităţilor legislative din domeniul sanitar. 

După această expunere de motive, domnul Erico Ziglio roagă 
membrii comisiei să intre în dialog cu membrii delegaţiei OMS. 

Domnul dep.dr. Opriş Remus apreciază sprijinul oferit de către 
OMS pentru evaluarea situaţiei sistemului sanitar din România şi a stării de 
sănătate a populaţiei.  Domnia sa solicită unele informaţii suplimentare 
privind funcţionarea acestor mecanisme şi a programelor concrete, a 
partenerilor, a finanţării programelor, precum şi a calendarului de 
desfăşurare a aplicaţiei.  Regretă că nu a fost informat din timp asupra 
acestei întâlniri. 

Domnul Erico Ziglio îşi exprimă dorinţa de a stabili o strânsă 
colaborare între  grupa de consultanţă  OMS şi experţii români şi arată că 
rezultatele ce vor fi evaluate în România şi coroborate cu cele obţinute, în 
urma studiului, în Slovenia şi Ungaria vor face obiectul unui raport, care va 
sta la baza elaborării unui program. 

Această colaborare va oferi partenerilor români un nou sistem 
de apreciere a stării de sănătate a populaţiei în România, precum şi de 
cuantificare a parametrilor calitativi şi structurali. 
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Domnul prof.Spencer Hagard propune o relaţie interactivă cu 
reprezentanţii Parlamentului, Guvernului şi organizaţiilor neguvernamentale 
privind elaborarea unei strategii pe termen lung.  Partea decizională aparţine 
în exclusivitate părţii române. 

Domnul dep.dr. Dumitrean Bazil declară că ar fi suficient de 
mulţumit dacă s-ar sugera o modalitate în care se pot obţine rezultate, având 
la bază resursele financiare existente.  Domnia sa susţine că există resurse 
privind reducerea risipei precum reducerea numărului de pături de spital, 
reducerea consumului de medicamente, etc. 

Referitor la problema în discuţie, domnul Erico Zigio arată că, 
una dintre cele mai interesante diagrame din lume, este aceea dintre 
rezultatele privind starea de sănătate a populaţiei şi resursele implicate în 
proces.  În unele ţări precum Cuba, Siri Lanka sau Costa Rica s-a constatat 
că nu există o  relaţie direct proporţională între venituri şi nivelul stării de 
sănătate.  În raportul Băncii Mondiale se subliniază că o importanţă cu totul 
doesebită o reprezintă educaţia sanitară, cu pondere în rândul femeilor.  În 
Marea Britanie se pot observa cele mai mari diferenţe în distribuţia stării de 
sănătate raportate la venituri.  Domnia sa ţine să sublinieze că restructurarea 
serviciilor medicale, ca o componenţă a reformei sanitare, nu se poate face 
fără sprijinul deplin al Parlamentului, Guvernului şi al Ministerului Sănătăţii.  
Foarte puţine ţări în lume au avut curajul României de a se implica total în 
acest proces anevoios.  După părerea sa este nevoie de curaj politic şi de 
răspundere politică. 

Domnul dep.dr. Cândea Vasile îşi exprimă bucuria de ai avea ca 
oaspeţi pe consultanţii OMS  şi le mulţumeşte pentru amabilitate.  Domnia 
sa ar dori să cunoască dacă există posibilitatea de aplicare a unor programe 
OMS în domeniul bolilor cardio-vasculare, pornind de la asistenţa medicală 
primară până la cea terţiară, motivând că aceste boli deţin, în prezent primul 
loc la nivelul indicatorilor de mortalitate şi morbiditate.  În privinţa abordării 
chirurgicale a bolilor cardio-vasculare, România stă foarte rău.  Trebuiesc, 
de urgenţă, elaborate programe privind prevenirea infarctului miocardic.  În 
România se ridică problema soluţionării situaţiei actuale a stării de sănătate 
cu resursele existente. 

Domnul Erico Ziglio solicită unele informaţii privind rolul pe 
care-l deţine în domeniu Comisia pentri sănătate şi familie. 

Domnul dep.dr. Rădulescu Cristian face un scurt istoric al 
comisiei de specialitate şi arată că, începând cu anul 1990, această comisie a 
soluţionat legislativ atât probleme de ordin social cât şi de domeniu sanitar.  
După anul 1992 aceste competenţe au fost separate.  Comisia este deosebit 
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de sensibilă la toate problemele sistemului sanitar iar semnalele sunt 
transformate în iniţiative legislative. 

Intervine în continuare domnul dep.dr. Opriş Rumus care arată 
că s-a împământenit obiceiul de a avea consultări prealabile cu toţi factorii 
interesaţi  (Guvern, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, organizaţiile sindicale, precum şi organizaţiile neguvernamentale).  
Toţi aceşti factori sunt deosebiţi de interesaţi în sprijinirea acestui proces. 

Domnul Spencer Hagard afirmă că elaborarea legilor în 
România se face în  mod precipitat  “întâi se decide şi mai apoi se gândeşte”. 

În continuare, domnul dep.dr. Baranyi Francisc ţine să 
sublinieze că lucrează în Parlament de aproape 10 ani.  Începutul a fost 
dificil şi au existat multe ezitări deoarece credeam că decizia trebuia luată 
numai de către deputaţi fără nici o  consultare prealabilă.  În ultimii 6 ani, 
fără divergenţe de ordin politic, s-a discutat întotdeauna, în prealabil, cu 
specialiştii în materie.  Rezultatele au fost din ce în ce mai bune.  La Legea 
asigurărilor sociale de sănătate s-a lucrat aproape 7 ani, iar acum domnia sa 
are în vedere amendarea legii cu aproximativ 14-15 propuneri. 

La finalul şedinţei, în numele tuturor membrilor comisiei, 
domnul dep.dr. Dragoş Liviu a ţinut să mulţumească invitaţilor pentru 
deosebita amabilitate cu care au onorat această întâlnire. 

 
 
 
VICEPREŞEDINTE 
DEP.DR.DRAGOŞ LIVIU 

  


