
  
 

 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 22.09.1999 

 
 
 
 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 22.09.1999, între orele 9,00 – 14,00, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Audierea domnului prof.dr.Alexandru Ciocâlteu, 
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind activitatea 
desfăşurată, de la preluarea mandatului şi până în prezent. 

În deschiderea lucrărilor, comisia, în unanimitate, şi-a 
exprimat aprecierea pentru modalitatea în care domnul prof.dr.Alexandru 
Ciocâlteu a reuşit să impună punctul de vedere al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate în disensiunile apărute între această instituţie şi 
Ministerul de Finanţe. Această disensiune a avut ca obiect suma de 6.000 
miliarde lei, excedent al încasărilor reprezentând contribuţia de asigurări 
de sănătate, sumă pe care Ministerul de Finanţe ar fi dorit să o transfere la 
bugetul statului. 

În continuarea lucrărilor, comisia a adresat o serie de 
întrebări domnului prof.dr.Alexandru Ciocâlteu, preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, privind: 
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- opinia preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate în privinţa apariţiei şi funcţionării caselor paralele de asigurări 
de sănătate; 

- situaţia categoriilor de asiguraţi, prin efectul legii, 
prevăzuţi la art.6 din Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de 
sănătate; 

- situaţia acreditării farmaciilor care doresc să încheie 
contracte cu casele de asigurări de sănătate; 

- modalităţile de stabilire a preţului de referinţă a 
medicamentelor gratuite şi compensate; 

- preocuparea privind elaborarea Contractului-cadru pentru 
anul 2000, precum şi a listei de medicamente gratuite şi compensate; 

- situaţia încheierii contractelor de furnizare de servicii 
medicale între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi medic, cabinet, 
spital, sanatoriu; 

- criteriile pe baza cărora s-a alcătuit nomenclatorul 
activităţilor medicale; 

- relaţiile dintre casele de asigurări de sănătate şi staţiile 
judeţene de salvare; 

- situaţia finanţării, de către Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, a programelor de sănătate.  

În răspunsul său, domnul prof.dr.Alexandru Ciocâlteu, 
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, se pronunţă 
împotriva existenţei caselor de asigurări de sănătate paralele, considerând 
că în situaţia funcţionării acestor case, reglajele de plăţi între Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele paralele, privind serviciile 
acordate, devin inechitabile. Pentru persoanele asigurate prevăzute la 
art.6 din Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate a înaintat Ministerului Sănătăţii un 
proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor fonduri speciale 
pentru aceste categorii de asiguraţi. 

În ceea ce priveşte preţul de referinţă pentru medicamente, 
acesta va fi stabilit, pentru lista de medicamente corespunzătoare anului 
2000, pe baza unei licitaţii naţionale. În prezent, există preocupări pentru 
elaborarea Contractului-cadru, privind condiţiile acordării asistenţei 
medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anul 2000. 
Referitor la termenul limită pentru încheierea contractelor de furnizare de 
servicii medicale între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi medic, 
cabinet, spital, sanatoriu, acesta este data de 31 decembrie 1999. 

 
 



În ceea ce priveşte relaţiile ce trebuiesc stabilite între casele 
de asigurări de sănătate şi staţiile de salvare, acestea trebuie să aibă în 
vedere privatizarea acestor servicii. 

În continuare, domnul prof.dr.Alexandru Ciocâlteu arată că 
este absolut normal ca programele naţionale de sănătate să fie susţinute 
financiar din fondul de asigurări sociale de sănătate. 

Comisia consideră că este necesară o colaborare permanentă 
între Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate. 

În acelaşi timp, membrii comisiei şi preşedintele Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate au hotărât că este absolut necesar să se 
iniţieze o ordonanţă de Guvern pentru actualizarea Legii nr.145/1997 
privind asigurările sociale de sănătate, cu completările şi modificările 
ulterioare. 

Din numărul total al membrilor comisiei (14) a absentat 
doamna dep.ing.Bălan Marilena (Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.CONF.DR.ION BERCIU 


