
 
 PROCES  VERBAL 

al şedinţei 
 Comisiei pentru sănătate şi familie  

din ziua de 02.09.1998 
 
 
 

 La lucrările comisiei, care s-au desfăşurat între orele 
10,00 - 14,00,sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 
dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul Parlamentar al P.N.L). 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:dl.av.Hajdu 
Gabor, ministrul sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep. dr.Ion 
Berciu, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 13 voturi pentru, următoarea 
ordine de zi: 

1. Audierea dl.Hajdu Gabor, ministru al sănătăţii 
privind adoptarea de către Guvern a unor acte normative 
(ordonanţe) cu influenţă covârşitoare  asupra procesului de 
reformă a sănătăţii şi rectificarea bugetului de stat  pe anul 
1998. 

În deschiderea lucrărilor dl.dep.dr.Berciu Ion 
informează comisia despre adresa dl.dep.dr.Remuş Opriş, 
membru al comisiei referitoare la solicitarea de audiere a 
ministrului sănătăţii dl.av.Hajdu Gabor, ceeace s-a materializat 
în şedinţa de astăzi.  În continuare arată că în repetate rânduri, 
comisia şi-a exprimat opoziţia privind emiterea de ordonanţe în 
domeniul ocrotirii sănătăţii,  în perioada vacanţei parlamentare. 

Domnul dep.dr.Remus Opriş consideră că este necesară 
audierea ministrului sănătăţii, deoarece activitatea parlamentară 
începe pe  fondul deteriorării nete a activităţii sanitare.   În 
discuţiile cu dl.ministru al sănătăţii este necesar să se abordeze 
direcţiile strategiei de reformă sanitară şi anume;  ordonanţe 
emise în perioada vacanţei parlamentare; rectificarea bugetului 
de stat pe anul 1998,  precum şi situaţia fondului de asigurări de 
sănătate. 
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În continuare domnia sa recomandă reprezentanţilor 
Ministerului Sănătăţii,  care dau interviuri pentru presă şi TV, să 
renunţe la tonul de propagandă şi promisiuni neacoperitoare.   
Deasemenea în acest context  să prezinte  mai mult respect 
pentru instituţia parlamentară, care este bine informată în ce 
priveşte programul de reformă sanitară. 

Domnul dep.dr.Remus Orpiş consideră că a sosit 
momentul ca dl.ministru al sănătăţii să informeze concret 
comisia asupra activităţii Ministerului Sănătăţii .  Pe viitor, să fie 
invitaţi la şedinţele comisiei şi reprezentanţi ai Colegiului 
Medicilor din România şi Colegiul  Farmaciştilor din România.   

Domnul dep.dr.prof.Miloş Aurel arată că,  în teritoriu 
au fost numiţi directorii caselor de asigurări de sănătate.  
Referitor la Ordonanţa de Guvern nr.56/1998, privind înfiinţarea 
şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărări, Ordinii 
Publice Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, nu înţelege cum s-
a putut încălca principiul solidarităţii şi doreşte să fie informat în 
ce context a fost elaborată această ordonanţă. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că, Ministerul 
Sănătăţii a întocmit un material cu propuneri privind numirea 
directorilor caselor judeţene de asigurări de sănătate. Până în 
prezent nu s-au făcut nominalizări pe posturi. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că membrii comisiei 
doresc ca ministrul sănătăţii dl.Hajdu Gabor să răspundă concret 
la următoarele: 

��oportunitatea emiterii de Ordonanţe de Guvern în 
domeniul ocrotirii sănătăţii, în perioada vacanţei 
parlamentare; 

��măsurile care se vor lua în continuare pentru 
realizarea reformei  sanitare; 

��punctul de vedere asupra rectificării  bugetului de stat 
pe anul 1998; 

��stadiul în care se află organigrama Ministerul 
Sănătăţii; 

��modul  de funcţionare al activităţii  Ministerului 
Sănătăţii, inclusiv activitatea Colegiului Consultativ 
al  Ministerului Sănătăţii. 
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Domnul av.Hajdu Gabor, ministrul sănătăţii arată că,  
Ordonanţele de Guvern emise în perioada vacanţei 
parlamentare sunt foarte importante, în special  Ordonanţa 
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.   
Aceasta prevede privatizarea cabinetelor medicale sub 4 forme 
de funcţionare.  Cheltuielile pentru înzestrarea  acestora se vor 
deduce din veniturile impozabile.  Funcţionarea acestora are la 
bază normele metodologice de aplicare, care în prezent nu sunt 
elaborate.  În acest sens, solicită sprijin atât membrilor comisiei 
cât şi Colegiul Medicilor din România, deoarece are ca termen 
limită, 1 oct. 1998, Ordonanţa  privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor va intra în aplicare numai după 
înfiinţarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

Referitor la Ordonanţa de Guvern privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului, aceasta era necesară pentru a ne putea alina la 
legislaţia europeană.  Consideră că era mai corect dacă această 
ordonanţă ar fi fost inclusă în Legea medicamentului, ca un 
capitol aparte.  Acest lucru nu a fost posibil datorită 
inexistenţei Legii medicamentului, care în prezent există în 12 
variante, nesatisfăcătoare. 

În legătură cu Ordonanţa de urgenţă pentru completarea 
şi modificarea Legii asigurărilor sociale de sănătate 
nr.145/1997, care în prezent este trimisă celorlalte ministere 
pentru avizare, arată că a fost nevoit să renunţe la unele 
propuneri care ar fi generat discuţii. 

Domnul ministru al sănătăţii face o analiză sumară a 
ordonanţei accentund asupra structurii Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate.  Astfel, Consiliul de Admintraţie este 
format din 15 membrii după cum urmează: 5 membri 
reprezentanţi ai statului, 5 membri reprezentanţi ai 
organizaţiilor patronale şi 5 membri, reprezentanţi ai 
organizaţiilor sindicale.  La casele judeţene de asigurări de 
sănătate Consiliul de Administraţie este format din 9 membrii, 
după cum urmează: 3 membri numiţi de către Consiliul 
judeţean, 3 membri numiţi de organizaţiile patronale şi 3 
membrii numiţi de organizaţiile sindicale.  Consideră că 
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numirea a 3 membri de către Consiliul judeţean este corectă, 
deoarece acest organism este reprezentantul asiguraţilor,  decât 
prefectura, care reprezintă guvernul.  Preşedintele şi 
vicepreşedintele Caselor de Asigurări de Sănătate trebuie să fie 
numiţi în aşa fel încât să reprezinte atât statul cât şi 
organizaţiile patronale sau sindicale. 

În continuare dl.ministru Hajdu Gabor informează 
comisia despre iniţierea unui proiect de Lege privind 
recalcularea veniturilor agricole.  Arată că  prin Legea 
nr.34/1994 s-a prevăzut acest lucru, însă la ora actuală nu se 
mai aplică, datorită scutirii de impozit pe venit agricol până în 
anul 2005.   Această  iniţiativă este obligatorie datorită 
obligativităţii agricultorilor de a plăti contribuţia asigurărilor de 
sănătate. 

Fondul asigurărilor sociale de sănătate se prezintă 
astfel:  colectarea contribuţiilor până la data de 2 septembrie 
1998, reprezintă 70%, există o diferenţă de 1000 miliarde de lei 
neîncasată.  Din încasările realizate, 20% (700 miliarde de lei) 
sunt stocate în fondul de rezervă, destinat înfiinţării structurilor 
caselor de asigurări.  Datorită cheltuielilor curente depăşite ale 
Ministerului Sănătăţii, ar dori, şi în acest sens a făcut o 
propunere de Hotărâre de Guvern, ca aceşti bani să fie folosiţi 
pentru acoperirea costului, în special, a medicamentelor şi 
materialelor sanitare. 

Referitor la situaţia dramatică din domeniul sănătăţii, 
dl.ministru arată că, a întocmit un memoriu pe care la prezentat 
în şedinţa de guvern din data de 27 august 1998.  Cu această 
ocazie a arătat că Legea bugetului de stat pe anul 1998 nu este 
transparentă, deoarece în bugetul pentru sănătate apar sume 
“mascate”  pentru celelalte ministere.  Întrebat fiind Ministerul 
Finanţelor care sunt sursele externe pentru  finanţarea reformei 
sanitare, acesta nu a putut să le identifice. 

Activitatea în Ministerul Sănătăţii se desfăşoară destul 
de greoi datorită medicilor cu funcţii în minister, care îşi 
desfăşoară activitatea şi la vechile locuri de muncă. 

Domnul ministru al sănătăţii arată că a formulat 
amendamente la Legea concesionării şi Legea domeniului 
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public, amendamente legate de realizarea programului de 
guvernare.  Unele dintre ele au fost acceptate în Senatul 
României, iar cele neacceptate au primit conotaţii politice.  
Consideră că există o  inconsecvenţă în realizarea obiectelor 
din programul de guvernare. 

 
Domnul dep.dr.Rădulescu Cristian propune întâlniri 

periodice cu reprezntanţii Ministerului Sănătăţii.  Domnia sa 
consideră că, înainte de definitivarea unor propuneri legislative, 
Ministerului Sănătăţii are obligaţia de a se consulta cu 
comisiile celor 2 camere, cu Colegiul Medicilor din România şi 
sindicatele sanitare.  Ordonanţa de Guvern nr.56/1998 nu este 
bună.  Aceasta va îngreuna aplicaţia Legii nr.145/1997 şi nu 
respectă  principalul solidarităţii, care este grav afectat.  Nu 
este de acord cu această ordonanţă, care duce la formarea unei 
categorii privilegiate din punct de vedere asistenţă sanitară.  
Mai mult această ordonanţă este semnată de miniştrii secretari 
de stat, prin delegaţii.  Domnia sa arată că procentul de 7% care 
reprezintă contribuţia fiecărui asigurat este prea mică. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil   îşi manifestă 
protestul  vis-a-vis de Ordonanţa de Guvern nr.56/1998.  
Acesta creiază un precedent.  Domnia sa doreşte să afle  dacă o 
ordonanţă poate modifica o lege organică ? 

Domnul av.Hajdu Gabor arată că, o ordonanţă de 
urgenţă poate modifica o lege organică.  Aspectele ridicate de  
către antevorbitorii pot fi analizate, dar menţionează că a fost  
ultimul care a semnat ordonanţa, deoarece şi în alte ţări din 
Europa există aşa ceva.  Pe de altă parte consideră că aportul 
financiar al deţinuţilor şi militarilor la fondul asigurări este 
zero, din care cauză suma totală a fondului de asigurări al 
armatei  şi siguranţei naţionale nu va fi prea mare.  Nu poate 
omite faptul că dl.ministru al armatei a insistat  pentru 
semnarea acestui act normativ. 

Domnul dep.dr. Ion Berciu, consideră că nu este normal 
ca membrii comisiei să afle de Ordonanţa nr.56/1998 după ce  
aceasta a fost publicată în M.O.al României.  Pe baza 
informaţiilor neoficiale, comisia a făcut toate diligenţele 
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necesare (la Ministerul Sănătăţii, M.A.p.N, Guvern) pentru 
stoparea elaborării acestei ordonanţe.  Este jignitor pentru 
comisie, felul cum au procedat iniţiatorii ordonanţei. 

Domnul dep.dr.Opriş Remus, arată  că ministrul 
apărării a fost în ilegalitate, deoarece a semnat de 2 ori 
ordonanţa, chiar dacă apare semnătura unui ministru secretar de 
stat din M.A.p.N.  Domnia sa a presidat şedinţa de guvern în 
lipsa primului ministru.  Această ordonanţă încalcă principiul 
solidarităţii şi vine în contradicţie cu Legea nr.145/1997, prin 
aceasta, consideră că ministrul sănătăţii nu a fost apărătorul 
intereselor ministerului pe care îl reprezintă.  Pe de altă parte 
recomandă ministerului sănătăţii să asaneze activitatea 
ministerului. 

Referitor la Ordonanţa  privind înfiinţarea şi  
funcţionarea cabinetelor medicale, consideră că, nu era 
necesară, ca ordonanţă, pentru că încă nu s-a înfiinţat C.N.A.S.  
Pentru elaborarea acestei ordonanţe incomplete şi care nu 
abrogă articole  Din Legea nr. 3/1978, trebuia ca Ministerul 
Sănătăţii să se consulte cu Colegiul Medicilor din România .  
Din ordonanţă lipsesc facilităţile acordate medicilor, încât 
cheltuielile de regie a cabinetelor să scadă tarifele pentru  
pacienţi. 

În legătură cu Ordonanţa de Guvern privind înfiinţarea 
şi organizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, consideră 
că, acesta este o excrescenţă a Ministerului Sănătăţii.  Este 
incompletă şi nu se referă la colaborarea cu fabricile de 
medicamente. 

Referitor la Ordonanţa pentru completarea şi 
modificarea Legii nr.145/1997 acesta trebuie discutată şi cu 
Colegiul Medicilor din România şi comisiile de specialitate din 
Parlament. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că, apreciază 
apariţia ordonanţelor privind cabinetele şi  A.N.M, dar nu este 
de acord cu Ordonanţa nr.56/1998, care este semnată de 
miniştrii secretari de stat.  În perioada mandatului de ministru 
al sănătăţii a primit şi domnia sa asemenea propuneri, pe care 
le-a respins.  Această ordonanţă odată intrată în discuţia 
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plenului  Parlamentului ,  v-a fi respinsă deoarece nu respectă 
principiul solidarităţii şi eludează Legea nr.145/1997. 

Domnul av.Hajdu Gabor, ministrul sănătăţii arată că 
dl.dep.Baranyi Francisc, care este şi consilierul ministrului 
sănătăţii nu l-a informat pe acesta nici atunci când a părăsit 
funcţia de ministru, nici ulterior asupra discuţiilor privind 
posibilitatea elaborării Ordonanţei nr.56/1998. Astfel domnia 
sa, dl.Hajdu Gabor a fost pus în faţa faptului împlinit, chiar 
dacă a dat în scris că nu va iniţia nici un act normativ până la 
15 dec.1998. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc, arată că, domnia sa, 
în perioada mandatului său, a avut discuţii cu M.A.p.N care a 
renunţat la elaborarea unui astfel de act normativ până la 
1.ian.1999.  Ulterior, ca o “huntă militară” au acţionat în secret.  
Deasemenea arată că l-a  “avertizat pe dl.ministru Hajdu 
Gabor”  că nu există  decât  o singură Casă Naţională de 
Asigurări de Sănătate.  Cunoaşte că până  la 7 august 1998 nu a 
existat o asemenea ordonanţă.  Domnul dep.dr.Baranyi 
Francisc  se bucură că dl.ministru al sănătăţii a semnat 
Ordonanţa nr.56/1998, pentru că în caz  contrar “păţea ca 
dânsul”. 

Domnul av.Hajdu Gabor, arată că nu ar fi fost în 
situaţia dl.dr.Baranyi Fancisc ( de demitare din funcţie). 

Domnul dep.dr.Cândea Vasile, arată că Legea 
nr.145/1997 până la definirea ei a fost discutată şi cu 
reprezentanţii armatei care au cunoscut şi nu au obiectat  asupra  
înfiinţării unei Case Naţionale de Asigurări de Sănătate.   
Deasemenea nu au ridicat problema unei case proprii.  Nu este 
de acord cu Ordonanţa nr.56/1998, aşa ceva nu există în nici o 
ţară europeană.   Nu este corect ca în România salariul cadrelor 
sanitare militare să fie plătit de Ministerul Sănătăţii, iar 
contribuţia asigurărilor de sănătate a cadrelor militare în 
totalitate să fie colectate la casa de asigurări a armatei. 

Domnul dep.dr.Berciu Ion, arată că prin această 
ordonanţă se încalcă principiul solidarităţii şi a egalităţii de 
şansă.  Comisia va respinge această ordonanţă, în momentul 
când va ajunge în discuţia plenului Camerei Deputaţilor.  



 8

Referitor la Ordonanţa privind înfiinţarea şi funcţionarea 
Agenţiei Medicamentului, aceasta a exclus colaborarea  cu 
Colegiul Medicilor din România şi Colegiul  Farmaciştilor din 
România. 

Domnul Hajdu Gabor, arată că Ministerul Sănătăţii  a 
împrumutat de la trezoreria statului 1344 miliarde lei, cu 
obligaţia  de a restituii suma până la 1 oct.1998. 

Bugetul rectificat pentru sănătate este diminuat cu 365 
miliarde lei. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu îl întreabă pe dl.ministru, 
dacă  a identificat cele 200 miliarde lei lipsă din bugetul pentru 
sănătate aşa cum a afirmat în presă. 

Domnul Hajdu Gabor, arată că a întrebat Ministerul de 
Finanţe, care nu a putut explica unde se regăseşte această sumă.   
A   solicitat   guvernului să-i asigure credite externe pentru 
continuarea reformei sanitare. 

Domnul dep.dr.Berciu Ion, arată că, comisia v-a 
respinge acest buget rectificat şi consideră că este vorba de o 
diminuare de 30% a acestuia. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela, arată că nu se poate 
accepta diminuarea cu 80 miliarde a sumei privind plata 
medicamentelor.  Referitor la fondul de rezervă de asigurări de 
sănătate de 20%, acesta nu trebuie folosit de Ministerul 
Sănătăţii  pentru achitarea unor datorii.  În bugetul de stat pe 
1998 Ministerul Finanţelor consideră acest 20% ca un excedent 
şi doreşte să îl folosească, ceeace ar periclita sistemul sanitar.  
Acest fond nu trebuie folosit. 

Domnul dep.dr.Opriş Remus, propune invitarea pentru 
următoarea şedinţă a comisiei, a dl.ec.Teodor Negru, director 
general în Ministerul Sănătăţii, pentru a informa comisia asupra 
bugetului rectificat de stat pe anul 1998. 

Subiectele fiind epuizate, dl.dep.dr.Berciu Ion, anunţă 
închiderea lucrărilor. 

 
 
 
PREŞEDINTE, 
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DEP.DR.ION BERCIU 
 
 

 


