
 

  
PROCES-VERBAL 

al şedinţei Comisia pentru sănătate şi familie din ziua de 7.10.1997 
 
  La lucrările comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi fiind absenţi maotivat 2 deputaţi, după  
cum urmează: dl.dr.Opriş Remus (Grupul parlamentar PNŢCD -Civic - Ecologist) şi dl.dr.Dragoş 
Liviu (Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal). 
  La lucrările comisiei participă ca invitaţi:dl.dr.Drăgulescu Şt. ministrul sănătăţii şi 
dl.dr.Molnar G. ministrul secretar de stat în ministerul sănătăţii. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. dr.Ion Berciu preşedintele comisiei. 
  Comisia a adoptat cu 12 voturi pentru următoarea ordine de zi: 
  1. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege privind asistenţa medicală  publică şi 
inspecţia sanitară de stat. 
  2. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.55/1997 pentru modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă nr.47/1997 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării  legăturilor dintre nivelul unor 
drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe 
ţară. 
  1. Comisia pentru sănătate şi familie a audiat punctul de vedere al ministrului 
sănătăţii asupra proiectului de Lege privind asistenţa medicală publică şi inspecţia sanitară de stat. 
  În urma dezbaterilor generale asupra proiectului de lege, Comisia pentru sănătate şi 
familie a stabilit care este structura organizatorică a instituţiilor care asigură asistenţa medicală 
publică şi inspecţia sanitară de stat.  De asemenea, s-a discutat despre posibile surse de finanţare ale 
asistenţei medicale publice.  S-a subliniat importanţa finanţării programelor naţionale de sănătate de 
la bugetul de stat. 
  2. În urma dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind aprobarea de urgenţă a 
Ordonanţei nr.55/1997 pentru modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă nr.47/1997 
privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre 
nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistnţă socială şi nivelul salariului minim brut pe 
ţară, Comisia pentru sănătate şi familie a votat în unanimitate avizarea favorabilă a proiectului de 
lege în forma prezentată. 

PREŞEDINTE, 
Dep.dr.Ion Berciu 
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