
  
 
 
 

P R O C E S - V E R B A L 
al şedinţei comisiei din ziua de 09.09.1998 

 
 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent 
motivat domnul dep.dr.Ion Berciu, preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 
Doamna Doina Ştefan, secretar general al Ministerului 

Sănătăţii. 
Domnul Teodor Negru, director general al direcţiei buget 

din Ministerul Sănătăţii. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Dragoş 

Liviu, vicepreşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
1.  Informare privind rectificarea bugetului pentru sănătate pe 

anul 1998. 
2.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.104/1998 pentru 
modificarea Legii sanitare veterinare nr.60/1974. 

La primul punct al ordinei de zi domnul dir.gen.Teodor 
Negru arată că prin rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, sănătatea 
va fi afectată cu o reducere de 126 miliarde de lei. Fondul special pentru 
sănătate nu va fi afectat. Această rectificare este urmarea reformei 
fianciare prin care trece sistemul sanitar. Deoarece acestă reducere a fost 
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lăsată la latitudinea Ministerului Sănătăţii, acesta a propus modalităţile 
efective prin care să se încadreze în acestă sumă. 

Cheltuielile de personal se vor reduce cu aproximativ 70 
miliarde lei. Nu se va proceda la reduceri de personal în domeniul 
sanitar. Posturile vacante vor fi blocate până la 31 decembrie a.c. 
făcându-se angajări numai pe posturile eliberate prin pensionare. Fondul 
de salarii va fi afectat fie prin neacordarea indexării lunare de 2,5% fie 
prin neacordarea celui de-al 13-lea salariu. 

Suma prevăzută pentru rambursări de credite externe va fi 
micşorată cu 22,6 miliarde lei reprezentând influenţele valutare asupra 
TVA la importul de aparatură medicală. Se fac eforturi pentru 
renegocierea împrumutului de 13 milioane de dolari de la Banca 
Mondială. Aparatura contractată nu va intra în ţară decât anul viitor, deci 
nu vor exista plăţi pentru aceasta în anul curent. 

Aşa cum subliniază domnul dir.gen.Teodor Negru, această 
rectificare nu va modifica bugetele unităţilor sanitare. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că, este de datoria 
fiecărei unităţi sanitare să îşi organizeze bugetul aşa cum crede de 
cuviinţă. Sindicatele au reacţionat cu agresivitate la propunerile de 
îngheţare a salariilor şi neacordarea celui de-al 13-lea salariu. Acest 
fenomen este dovada unei lipse de informare. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil solicită domnului 
dir.gen.Teodor Negru situaţia privind colectarea fondurilor de asigurări 
de sănătate. 

Domnul dir.gen.Teodor Negru subliniază că impactul în 
cadrul noului sistem de finanţare a unităţilor sanitare este foarte mare. 
Datorită necolectării corespunzătoare a fondurilor de asigurări de 
sănătate Ministerul Sănătăţii a fost pus în situaţia de a solicita un 
împrumut de aproximativ 1000 miliarde lei. Până acum colectarea s-a 
făcut în proporţie de 66%, pentru luna în curs ridicându-se la 68%. 

Situaţia creată a impus ca Ministerul de Finanţe şi Ministerul 
Sănătăţii să elaboreze, în comun, un ordin prin care direcţiile finanţelor 
publice judeţene sunt obligate de a efectua controale la agenţii economici 
restanţieri şi să întocmească de urgenţă planuri de încasări a restanţelor. 
Deasemenea, s-a comunicat prefecţiilor dispoziţia de a mobiliza pe marii 
datornici şi să poarte discuţii în prezenţa reprezentanţilor Ministerului de 
Finanţe şi Ministerului Sănătăţii. Există situaţii de o gravitate extremă în 
care banii au fost reţinuţi de la salariaţi dar nu au fost viraţi, de către 
agenţii economici, la fondul de asigurări acest fapt reprezentând o 
deturnare grosolană de fonduri. Media lunară prognozată pentru 
colectarea fondurilor a fost de 718 miliarde lei iar în prezent se 



colectează numai 450 miliarde. Pentru urgentarea colectării s-a hotărât 
virarea acestor fonduri din 5 în 5 zile. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil arată că, anul trecut, s-au 
luat măsuri drastice de austeritate mergând până la reduceri de personal. 
În prezent se risipesc foarte mulţi bani şi cu salariile şi cu întreţinerea 
paturilor de spital, cu materialele sanitare, etc. Trebuie de urgenţă ajustat 
numărul de paturi din spitale pentru că, în prezent, există spitale şi secţii 
de spital supradimensionate. În judeţul Alba au fost luate unele măsuri, în 
acest sens, pe plan local. Economisirea, spune domnia sa, este la baza 
oricărei bogăţii. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel îşi exprimă nemulţumirea şi 
nedumerirea asupra faptului că, anul trecut, s-au redus 27.000 posturi şi 
această reducere s-a făcut proporţional. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc arată că restanţele de 2% la 
fondul special, în valoare de 200 miliarde lei, dacă s-ar recupera aceşti 
bani bugetul s-ar reechilibra. Domnia sa propune preluare, în contul 
datoriilor, a 3 imobile din Braşov şi a unui număr de autoturisme Aro de 
la intreprinderea producătoare. Alte surse de venit ar putea fi constituite 
din creşterea tarifelor aplicate de SVIAM şi preluarea taxelor pentru 
licenţa la aparatele medicale, încasată în prezent   de Institutul de 
metrologie, tot de către SVIAM. Deasemenea, aparatura medicală 
învechită să fie scoasă la licitaţie şi vândută. Deoarece o zi de spitalizare 
costă în medie 87.000 lei se poate reduce consistent numărul de paturi. 

Domnul dep.dr.Cândea Vasile, precizează că reducerea 
numărului de paturi dintr-o secţie de spital (de exemplu cardiologie) nu 
trebuie să fie compensată prin creşterea numărului de posturi la o altă 
secţie din spital. 

Domnul dep.dr.Ioniţă Nicu, se declară mulţumit de soluţia 
propusă de către Ministerul Sănătăţii, dar se declară rezolvat de modul 
cum decurge în ţară reforma sanitară.  Reforma, afirmă domnia sa, 
trebuie “parcelată”.  Dacă în oraşele mari este posibilă desfăşurarea 
reformei sanitare, în alte zone (cum ar fi nordul Moldovei) situaţia este 
dezastruoasă.  Nu există medicamentele elementare în farmaciile 
spitalelor.  Medicii  nu stau, în această zonă, din cauza sărăciei.  Fără 
reforma economică nu poate exista reformă în sănătate.  Spitalele mici ar 
trebui desfiinţate şi transformate în cămine - spital pentru bătrâni prin 
preluarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de către 
Secretariatul General de Stat pentru  persoanele cu handicap. 

Domnul dep.dr.Opriş Remus arată că principalul beneficiar 
al acestor discuţii ar trebui să fie Ministerul Sănătăţii.  În aceste condiţii 
ar trebui să fie prezenţi permanent la şedinţele comisiei atât  Ministerul 
Sănătăţii  cât şi secretari de stat.  Ideile ce sunt prezentate de către 



deputaţi, care reprezintă electoratul din diverse zone şi cunosc cel mai 
bine situaţia locală, sunt absolut necesare factorilor de decizii din 
minister.   În multe spitale mici se face de fapt asistenţă socială şi trebuie 
ca autoritatea locală să reorganizeze aceste sedii.  Lipsa conceptului de  
“îngrijire medicală comunitară”  la nivelul ministerului denotă o 
necorelare a activităţii cu organismele internaţionale similare.  Reforma 
sănătăţii nu aparţine Ministerului Sănătăţii  ci Guvernului, spune domnia 
sa.  Aparatura medicală veche nu trebuie vândută pentru că reprezintă un 
grav pericol pentru sănătate şi mediu. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu solicită Ministerului Sănătăţii  
ca trimiterea documentelor emise de acest organ să fie, de acum, totală şi 
permanentă. 

Doamna dep.ing.Bălan Marilena propune ca, de acum 
înainte, desfiinţările de spitale să se facă în urma unui studiu de caz 
deoarece responsabilitatea este enormă şi există multe interese 
subiective. 

Domnul dep.dr.Cândea Vasile susţine că se manifestă o 
anumită rezistenţă la reforma sanitară care se datorează în principal chiar 
medicilor.  Ministerul Sănătăţii trebuie să facă discuţii între clinicile 
universitare şi celelalte clinici medicale şi să se întărească, prin acte 
normative, autoritatea directorului de spital.  Şeful de secţie trebuie 
subordonat directorului de spital, indiferent de gradul universitar pe care 
îl are.  Nu este de acord cu vânzarea aparaturii medicale vechi deoarece 
pune în pericol sănătatea pacienţilor.  Reforma sanitară  trebuie făcută 
zonal şi nu global prin mari sacrificii pentru populaţie. 

Domnul dep.prof.Buga Florea întreabă care este de fapt  
eficienţa acestor întâlniri dacă ministerul nu implementează, în norme, 
propunerile comisiei. 

Domnul dep.dr.Opriş Remus propune ca, de acum înainte, să 
se informeze comisia cu toate sesizările care se înaintează pentru a nu 
mai apare unele suspiciuni.  Solicită punctul de vedere al Colegiului  
Medicilor din România  asupra Ordonanţei privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale. 

La următorul punct al ordinei de zi, doamna dep.dr.Bartoş 
Daniela vicepreşedintele comisiei, propune lecturarea proiectului de lege. 

În continuare domnul dep.dr.Opriş Remus arată că nu 
trebuie să se pună un semn de egalitate între persoanele care primesc 
despăgubiri pentru animalele asigurate şi persoanele  care primesc aceste 
despăgubiri pentru anumalele neasigurate.  Acest lucru este neproductiv 
şi poate stimula indiferenţa crescătorilor de animale.  Sesizează că, în 
prezent, nu se mai foloseşte termenul de  “câine vagabond”  ci termenul 
de  “câine comunitar”. 



Se supune la vot proiectul de lege şi comisia a adoptat în 
unanimitate, în forma prezentată, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.104/1998 pentru modificarea Legii sanitare 
veterinare nr.60/1974. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil solicită comisiei să ceară 
Biroului Permanent al Camerei să urgenteze introducerea în procedura de 
dezbatere a Ordonanţei Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea, 
organizarea şu funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, 
Ordinii, Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi 
totodată Ministerului Sănătăţii, Normele şi  metodologia de aplicare a 
Ordonanţei privind  înfiinţarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. 

Domnul dep.dr. Dumitrean Bazil  a propus şi comisia a fost 
de acord în unanimitate ca,  la viitoarea şedinţă să se discute Ordonanţa 
Guvenului privind înfiinţarea şi  funcţionarea cabinetelor medicale şi 
Ordonanţa Guvernului privind completarea şi modificarea Legii 
nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate.  Deasemenea 
propune să fie invitaţi secretarul de stat de la Ministerului Sănătăţii 
prof.dr. Alexandru Ciocâlteu, secretarul general al Ministerului Sănătăţii 
doamna Doina  Ştefan şi directorul direcţiei de asigurări de sănătate, 
domnul dr. Iulian Popescu. 

 
 
VICEPREŞEDINTE, 
DEP.DR.DRAGOŞ LIVIU 

 
 


