
  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 01.07.1998 

 
 

 
 
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi 

motivaţi 2. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat dr.Ion 

Berciu, preşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
1.  Discutarea unor probleme privind adaptarea sistemului 

asigurărilor sociale de sănătate la reţelele aparţinând domeniilor apărării, 
ordinii publice, siguranţei naţionale, autorităţii judecătoreşti şi 
transporturi. 

În deschiderea şedinţei, domnul dep.dr.Ion Berciu, a 
informat membrii comisiei asupra programului comisiei în perioada 
vacanţei parlamentare, solicitare care a fost făcută Biroului Permanent al 
Camerei Deputaţilor. Astfel, în luna iulie sunt programate 4 şedinţe în 
perioada 1-4 iulie iar la sfârşitul lunii august în perioada 26-31 august. 

Aceste şedinţe au ca principal scop discutarea, în avans, a 
unor probleme ridicate de viitoarea apariţie a unor ordonanţe 
guvernamentale în domeniul sănătăţii. Domnul dep.dr.Ion Berciu îşi 
manifestă insatisfacţia pentru modalitatea în care vor fi promovate aceste 
acte legislative care vor avea un puternic impact asupra reformei sanitare 
din ţara noastră. 

Acelaşi punct de vedere este îmbrăţişat şi de doamna 
dep.dr.Daniela Bartoş şi domnul dep.dr.Florian Udrea. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil arată că în condiţiile ce 
au fost impuse este necesară pregătirea, din timp, a unui punct de vedere 
coerent şi comun al comisiei asupra acestor ordonanţe. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu subliniază că există pericolul 
ca aceste ordonanţe, odată intrate în vigoare, să înceapă să producă efecte 
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care pot lăsa sechele în sistemul legislativ sanitar, efecte ce vor putea fi 
corectate după mult timp şi cu mari eforturi. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că cel mai bun exemplu, 
în acest sens, îl reprezintă iniţiativa legislativă privind adaptarea 
sistemului asigurărilor sociale de sănătate la reţelele aparţinând 
domeniilor apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, autorităţii 
judecătoreşti şi transporturi. Această iniţiativă legislativă, care va îmbrăca 
forma unei ordonanţe guvernamentale porneşte de la o premiză eronată 
prin interpretarea greşită a prevederilor art.89 din Legea nr.145/1997 
privind asigurările sociale de sănătate. Acest articol stabileşte că “reţelele 
sanitare aparţinând altor ministere îşi vor adapta funcţionarea la 
prevederile prezentei legi.” În consecinţă prevederile prezentei legi sunt 
obligatorii pentru toate reţelele sanitare indiferent de ministerul de care 
aparţin, adaptarea la prevederile legii reprezentând în fapt reorganizarea 
acestor reţele în litera şi spiritul legii. 

În expunerea de motive se arată că în prezent se asigură 
asistenţa medicală gratuită a cadrelor militare şi civile, membrilor de 
familie aflaţi în întreţinerea acestora, veteranilor de război şi 
pensionarilor militari în concordanţă cu asigurarea activităţilor specifice 
de art.117-118 din Constituţia României, art.12 şi art.15 din Legea 
nr.41/1990. Prevederile Legii nr.145/1997 nu se află în contradicţie cu 
prevederile mai sus menţionate. În schimb se eludează dispoziţiile 
cuprinse în art.1 al Legii nr.145/1997 încercându-se a se impune un 
sistem de sănătate paralel şi preferenţial în contradicţie cu prevederile 
art.16, alin.(1) şi (2) din Constituţia României. De asemenea dispoziţiile 
alin.(3) al art.33 din Constituţia României subliniază că “organizarea 
asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală (...) se 
stabilesc potrivit legii.” 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel arată că este pe deplin de 
acord cu afirmaţiile domnului dep.dr.Ion Berciu şi subliniază că Legea 
nr.145/1997 urmăreşte soluţionarea globală şi echitabilă a problematicii şi 
respinge autoritar orice alt paralelism pe care-l consideră dăunător 
scopului legii şi sănătăţii publice. Domnia sa exemplifică, în susţinerea 
afirmaţiilor de mai sus, cu faptul că în condiţiile inevitabile ale 
restructurării în armată o parte din foştii salariaţi vor deveni asiguraţii 
permanenţi ai actualului sistem şi atunci cum se mai justifică existenţa 
unui alt sistem de sănătate paralel. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu intervine în susţinerea 
antevorbitorilor arătând că Legea nr.145/1997 este în vigoare începând cu 
1 ianuarie 1998 şi că aceste ministere au vărsat sumele datorate 
contribuţiilor de asigurări de sănătate în fondul centralizat aflat la 
dispoziţia Ministerului Sănătăţii, fond care este planificat şi cuprins în 
bugetul pentru sănătate. 
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Domnia sa întreabă ce se va întâmpla cu acest fond în 
condiţiile în care ordonanţa va intra în vigoare. 

După această ultimă intervenţie, domnul dep.dr.Ion Berciu 
supune la vot sistarea discuţiilor până la următoarea şedinţă din ziua de 2 
iunie a.c. Membrii comisiei sunt de acord în unanimitate cu această 
propunere. 

 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 


