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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 7 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Cristina Dobre, 

vicepreşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în calitate de invitaţi 

dl.Ladislau Ritli, ministrul sănătăţii şi dl.Vasile Cepoi, secretar de stat în 

Ministerul Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Consultări privind noul proiect legislativ privind  organizarea şi 

funcţionarea sistemului de sănătate din România.       

 

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

pentru sănătate publică a Senatului s-au reunit în şedinţă comună, la 

solicitarea Ministerului Sănătăţii, pentru demararea  procesului de consultări 



în vederea elaborării noului proiect legislativ privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului sanitar, dar si pentru revizuirea pachetului de servicii 

medicale de bază acordat asiguraţilor, în conformitate cu prevederile 

Contractului-cadru. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia, solicită cuvântul şi doreşte să afle care este 

poziţia Ministerului Sănătăţii faţă de plecarea unor companii farmaceutice 

din România, ca urmare a aplicării taxei de clawback. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre, vicepreşedintele comisiei intervine şi 

precizează că acesta nu este subiectul întâlnirii programate. Domnia sa 

subliniază că, dacă se doreşte clarificarea acestei problematici, se va proceda 

la o invitaţie ulterioară către Ministerul Sănătăţii şi CNAS. 

Dl.dr.Ladislau Ritli, solicită cuvântul şi doreşte să îi răspundă 

domnului dep.dr.Cristian Horia,   menţionând că taxa clawback poate fi 

îmbunătăţită şi că se speră la o înţelegere privind retragerile anumitor 

companii de medicamente, care sunt mai mult sau mai puţin justificate. 

În continuare, dna.dep.dr.Cristina Dobre, vicepreşedintele Comisiei, 

acordă cuvântul dl.Vasile Cepoi, pentru a prezenta temele de dezbatere în 

vederea conturării unui nou proiect al legii sănătăţii. 

Dl.Vasile Cepoi, informează pe cei prezenţi că Ministerul Sănătăţii 

propune, spre consultare, următoarele teme: 

- reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate obligatorii şi 

voluntare şi revizuirea pachetului de servicii de bază acordat asiguraţilor în 

conformitate cu propunerile NICE; 

- modalităţile de realizare a echilibrului financiar şi asigurarea 

accesibilităţii echitabile la servicii medicale; 

- reorganizarea unităţilor spitaliceşti; 

- dezvoltarea sistemului de asistenţă medicală de urgenţă; 
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- reorganizarea sectorului de asistenţă medicală primară pentru 

creşterea rolului acestuia în cunoaşterea stării de sănătate a populaţiei, 

prevenirii îmbolnăvirilor, precum şi a rolului de filtru în faţa asistenţei 

medicale de specialitate; 

- evaluarea şi controlul calităţii serviciilor medicale. 

Totodată, domnia sa precizează că în urma consultărilor cu 

reprezentanţi ai instituţiilor implicate în acest proces, s-au desprins 

următoarele concluzii: 

- aplicarea principiului solidarităţii în cadrul asigurărilor de 

sănătate; 

- responsabilitatea pentru starea de sănătate, între 

responsabilitatea asiguratului şi cea a sistemului de sănătate (trebuie definit 

dacă contribuabilul se asigură pentru riscul minor sau cel major): 

- posibilitatea introducerii coplăţii pentru servicii ieftine, în 

vederea limitării accesului nejustificat la medicamente; 

- asigurările opţionale şi complementare ca sursă de capitalizare a 

bugetului asigurărilor de sănătate (public, privat sau mixt); 

- de asemenea, este necesară o dezvoltare a sistemului de sănătate 

de tip abonament, care poate oferi pachet servicii bază şi pachet suplimentar 

de servicii. 

- crearea unui fond special pentru  transplant şi dializă; 

- pentru pachetul de bază, contribuţia va fi aceeaşi ca şi până 

acum şi nu se poate realiza profit; 

- FNUASS are nevoie de mecanisme de colectare şi de 

administrare care să poată asigura o transparenţă superioară;; 

- este nevoie de o participare a statului cu finanţări suplimentare 

pentru a putea menţine sănătatea populaţiei în limite acceptabile; 
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- reducerea numărului de internări şi a zilelor de spitalizare; 

- modificarea DRG în acord cu realităţile româneşti, ceea ce ar 

conduce la o finanţare în acord cu serviciile prestate. 

 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu solicită cuvântul şi apreciază 

dialogul, subliniind că prezentarea este concisă şi completă. Domnia sa 

consideră că este nevoie de priorităţi de finanţare şi asigurarea pachetului 

bazal de servicii medicale. De asemenea, domnia sa este adeptul separării 

FNUASS de bugetul de stat consolidat, precum şi a controlului 

Parlamentului asupra CNAS. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre, vicepreşedintele comisiei consideră că 

medicii nu pot fi motivaţi doar financiar ci există şi alte lucruri care le pot fi 

oferite pentru a rămâne în ţară, şi anume  dotarea spitalelor cu aparatură 

modernă. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi consideră că este necesară 

dimensionarea cu personal a sistemului de sănătate precum şi reorganizarea 

spitalelor.  

Dna.dep.dr.Cristina Dobre intervine şi propune Ministerului Sănătăţii, 

demararea unui proiect pilot în ceea ce priveşte spitalele. 

Dl.Vasile Cepoi solicită cuvântul şi precizează că Ministerul Sănătăţii 

are în vedere un astfel proiect şi că 80% dintre spitale sunt informatizate. 

Dl.dep.Iusein Ibram solicită cuvântul şi propune Ministerului Sănătăţii 

reintroducerea stagiului absolvenţilor de medicină. 

Dl.Vasile Cepoi precizează că această problemă nu face obiectul 

acestor consultări. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre, vicepreşedintele comisiei consideră 

necesară o întrevedere în cadrul comisiei cu reprezentanţi ai Ministerului de 
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Finanţe, şi mulţumeşte tuturor reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, pentru 

demararea acestui proces de consultări în vederea noului proiect legislativ 

privind organizarea şi funcţionarea sistemului sanitar din România. 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

DEP.CRISTINA DOBRE 
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