
  
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 29.09.1999  

 
 
 
 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 29 septembrie 1999, între orele 10,00 – 12,00, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice. 

2. Alte probleme privind activitatea curentă a comisiei. 
Asistenţa socială a vârstnicilor trebuie să asigure atât 

respectarea demnităţii umane, cât şi prevenirea şi combaterea tendinţelor 
de discriminare, segregare şi marginalizare sau agravarea dependinţei 
fizice şi psihice a acestei categorii populaţionale. Actul de drept 
internaţional care reglementează promovarea directă de măsuri menite să 
asigure, în cooperare cu serviciile publice sau private, respectarea 
drepturilor fundamentale, respectiv dreptul la asistenţă socială şi 
medicală, dreptul la servicii şi prestaţii sociale, este Charta Socială 
Europeană. 

Fundamentarea politicii sociale în domeniul persoanelor 
vârstnice necesită şi implicarea sprijinului societăţii civile pentru 
ameliorarea şi îmbunătăţirea situaţiei socio-medicale a acestor persoane 
defavorizate. În acest scop prezentul proiect de lege presupune un nou 
instrument de lucru, respectiv grila naţională de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 
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propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului 
Sănătăţii. 

Asistenţa medicală a persoanelor vârstnice se asigură prin 
serviciile comunitare la domiciliu, respectiv prin servicii medicale sub 
forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la domiciliu sau în instituţii de 
sănătate, consultaţii şi îngrijiri stomatologice, administrarea de 
medicamente, acordarea de materiale sanitare şi dispozitive medicale. 

Cheltuielile pentru serviciile medicale, materiale sanitare, 
dispozitive medicale şi medicamente se suportă din fondurile şi în 
condiţiile prevăzute în Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de 
sănătate, precum şi în Contractul-Cadru. Celelalte cheltuieli, care nu se 
suportă din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, sunt asigurate de 
către căminele pentru persoanele vârstnice. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 
sănătate şi familie a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege, în 
forma prezentată. 

Din numărul total al membrilor comisiei (14) au absentat 
motivat doamna dep.ing.Marilena Bălan (Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale) şi domnul dep.conf.dr.Ion Berciu (Grupul 
Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist). 
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