
  
 
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 23.06.1999  

 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 23 iunie 1999 între orele 14,00 – 17,30, având următoarea ordine 
de zi: 

1. Discuţii generale asupra proiectului de Lege privind 
unele măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale de urgenţă 
prespitalicească. 

2. Alte probleme curente privind activitatea comisiei. 
La primul punct al ordinei de zi, în urma discuţiilor ce au 

avut loc, s-a concluzionat că prezentul proiect de lege se dovedeşte a fi 
neacoperitor pentru soluţionarea problematicii asistenţei medicale de 
urgenţă. În aceste condiţii, în urma propunerilor înaintate de către doamna 
dep.dr.Bartoş Daniela, domnul dep.dr.Ion Berciu, domnul dep.dr.Baranyi 
Francisc şi domnul dep.dr.Dragoş Liviu s-a stabilit că este necesară 
reformularea în totalitate a acestui proiect de lege. Textul va fi completat 
cu noi capitole şi articole şi va purta titlul de proiect de Lege privind 
asistenţa medicală de urgenţă. În vederea elaborării acestor amendamente, 
vor fi consultaţi principalii specialişti din domeniul asistenţei medicale de 
urgenţă. 
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În cadrul discuţiilor ce au urmat, la cel de-al doilea punct al 
ordinei de zi, s-a hotărât în unanimitate, ca, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.6/1999 privind activitatea comisiilor în 
perioada vacanţei parlamentare, Comisia pentru sănătate şi familie să-şi 
desfăşoare şedinţele de lucru în zilele de 2, 3, 5 şi 6 iulie şi 27, 28, 30 şi 
31 august 1999. Planul tematic va cuprinde dezbaterea proiectului de 
Lege privind unele măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale de 
urgenţă prespitalicească. 

În continuare, la propunerea domnului dep.dr.Ion Berciu, 
comisia a hotărât în unanimitate să înainteze Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor o solicitare de retragere, de pe ordinea de zi, a două 
proiecte de acte normative. Problematica cuprinsă în proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/1995 privind 
reglementarea regimului de producere, circulaţie şi comercializare a 
produselor farmaceutice a fost soluţionată prin apariţia Ordonanţei 
Guvernului nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului. Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.72/1998 pentru modificarea şi completarea Legii 
asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997 are  ca termen de aplicare 31 
martie 1999. În aceste condiţii, proiectul de lege privind aprobarea acestei 
ordonanţe, nu mai are obiect. 

În finalul discuţiilor s-a hotărât ca pe ordinea de zi a viitoarei 
şedinţe să figureze dezbaterea proiectului de Lege privind exercitarea 
profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Asistenţilor Medicali din România. 

La lucrările şedinţei nu au fost înregistrate absenţe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.DR.ION BERCIU 
 


