
  
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 23.09.1998 

 
 

Comisia pentru sãnãtate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 23 septembrie 1998 între orele 9,00-14,30, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra Ordonanţei Guvernului nr.14/1998 
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. 

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a 
proiectului de Lege privind autorizarea regularizării diferenţelor de 
dobândă aferente unor credite externe contractate de Ministerul 
Sănătăţii, cu garanţia statului, pe relaţia Germania. 

3. Discuţii generale asupra iniţiativei legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.145/1997 privind asigurările 
sociale de sănătate. 

4. Discuţii generale asupra Ordonanţei Guvernului 
nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale. 

5. Întâlnire cu reprezentanţi ai Băncii Mondiale. 
La primul punct al ordinei de zi doamna Eugenia Ierhan, 

director al direcţiei buget din Ministerul Sănătăţii a arătat că în anul 1998 
s-a modificat, substanţial, modul de elaborare şi execuţie al bugetului 
pentru sănătate, deoarece a fost structurat pe patru nivele: bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetul fondului special pentru 
sănătate şi bugetul pentru programele de sănătate. Privitor la cheltuielile 
de personal prevăzute pentru sănătate, la un număr de 37.652 de salariaţi, 
aceste sume sunt acoperitoare şi, la acest capitol, nu se manifestă 
influenţe negative. Veniturile la bugetul asigurărilor de sănătate sunt 
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reduse, până în prezent, cu 754 miliarde lei, sumă care reprezintă 
necolectarea, din diverse motive, a contribuţiilor asiguraţilor. Principalii 
restanţieri îi reprezintă marile întreprinderi industriale şi regiile 
autonome. 

La punctul al doilea al ordinei de zi Comisia pentru sãnãtate 
şi familie a dezbătut, în vederea avizării, proiectul de Lege privind 
autorizarea regularizării diferenţelor de dobândă aferente unor credite 
externe contractate de Ministerul Sănătăţii, cu garanţia statului, pe relaţia 
Germania. În urma dezbaterilor, comisia a votat în unanimitate pentru 
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată. 

În continuare domnul Gherghinescu Andrei, consilierul 
juridic al Colegiului Medicilor din România, a prezentat opinia acestui 
organism pe marginea iniţiativei legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate. 
Domnia sa a arătat că modelul de constituire al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, precum şi al caselor judeţene de asigurări de 
sănătate, propus de către Colegiul Medicilor din România diferă de ceea 
ce a propus Ministerul Sănătăţii. Astfel, Consiliul de Administraţie al 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se propune a fi format dintr-un 
număr de 13 membri faţă de numărul de 15 membri propus de Ministerul 
Sănătăţii. Preşedintele Consiliului de Administraţie, care va fi în acelaşi 
timp şi directorul general al casei, va fi ales prin concurs organizat, în 
comun, de către cele două comisii pentru sănătate ale Parlamentului. 
Obiectul acestui concurs constă în prezentarea unui program de 
management propriu privind modul de organizare şi funcţionare al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate. La nivel teritorial aceste concursuri 
vor fi organizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Privitor la Ordonanţa Guvernului nr.124/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aflată la punctul patru al 
ordinei de zi, membrii comisiei precum şi doamna Doina Ştefan, secretar 
general al Ministerului Sănătăţii şi domnul consilier Gherghinescu Andrei 
(CMR) au căzut de acord că soluţia propusă în ordonanţă, privind 
organizarea şi funcţionarea cabinetului medical, lipsit de personalitate 
juridică, poate aduce avantaje economice şi fiscale majore. 

La întâlnirea cu reprezentanţi ai Băncii Mondiale s-au 
prezentat domnul Francois Ettori, preşedinte al filialei pentru România şi 
domnul dr.Silviu Rădulescu responsabil cu problemele de asigurări de 
sănătate, din cadrul acestui organism. Subiectul acestei întâlniri l-a 
constituit prezentarea unor aspecte, mai puţin cunoscute, privind 
perspectiva publicului asupra sistemului de îngrijiri de sănătate şi a Legii 
asigurărilor sociale de sănătate din România. 

 
 



 3

La lucrările comisiei au participat toţi membrii comisiei. 
La finalul lucrărilor au fost formulate o serie de propuneri 

privind ordinea de zi a următoarei şedinţe precum şi pentru invitarea unor 
factori responsabili din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru dezbaterea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. 

 
 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 
 


