
 

 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/ 181 / 21 aprilie  2005 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 19, 20   şi 21.04.2005 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 19.04.2005 între orele 14,00 – 18,30 , în ziua de 20.04.2005 între orele 

14,00 – 18,00 şi în ziua de 21.04.2005 între orele 9,00 – 12,00   având 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării proiectului privind 

reforma sectorului sanitar – faza a II –a , semnat la Bucureşti la 28 

ianuarie 2005 ( P.L.-X.131/2005). 

2. Audieri privind funcţionalitatea reţelei de pediatrie şi 

obstetrică şi ginecologie. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Administrator
Original



Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în 

unanimitate. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului  Finanţelor Publice , 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi personalităţi ale lumii 

medicale româneşti. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a dezbătut şi avizat proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de 

împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare, destinat finanţării proiectului privind reforma sectorului 

sanitar – faza a II –a , semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005 ( P.L.-

X131/2005). 

Având în vedere realizările din prima fază  finalizată la data de 31 

octombrie 2004 şi nevoile în continuare ale sectorului sanitar, pentru faza 

a doua a proiectului, Ministerul Sănătăţii a stabilit ca arii prioritare de 

intervenţie: asistenţa mamei şi copilului, serviciile de urgenţă şi asistenţa 

primară rurală, prin extinderea investiţiilor în infrastructura medicală în 

maternităţi şi unităţile de neonatologie , în departamentele  de urgenţă din 

spitale. De asemenea a stabilit  acordarea de subîmprumuturi medicilor de 

familie. 

Se estimează că acest proiect va conduce la reducerea mortalităţii 

infantile şi maternale prin îmbunătăţirea serviciilor sanitare de bază ale 

spitalelor în domeniul mamei şi copilului, îmbunătăţirea rezolvării 

urgenţelor prespitaliceşti şi spitaliceşti, extinderea intervenţiilor 

serviciilor medicale de urgenţă şi îmbunătăţirea calităţii acestora, precum 

şi a celor de asistenţă primară în zonele rurale. 

 2



Proiectul va fi implementat de Ministerul Sănătăţii , prin Unitatea 

de Management a Proiectului Fondului Global de Combatere a SIDA, 

Tuberculozei şi Malariei şi al Băncii Mondiale, denumită UMP. 

Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Ministerul Sănătăţii un 

acord de împrumut subsidiar prin care îi va delega acestuia din urmă 

întreaga autoritate şi responsabilitate pentru realizarea proiectului şi 

utilizarea eficientă atât a sumelor împrumutului, cât şi a alocaţiilor de la 

bugetul de stat. Pe parcursul implementării proiectului, în scopul 

realizării obiectivelor acestuia, Ministerul Sănătăţii va colabora cu 

spiritele, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , cu autorităţile publice 

locale, precum şi cu orice alte entităţi de specialitate din domeniul sanitar 

implicate. 

În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a hotărât, în 

unanimitate, acordarea avizului favorabil asupra proiectului de Lege 

pentru ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării 

proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II –a , semnat la 

Bucureşti la 28 ianuarie 2005 ( P.L.-X.131/2005), în forma înaintată de 

iniţiator. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la audieri privind 

funcţionalitatea reţelei de pediatrie şi obstetrică şi ginecologie. 

În urma audierilor şi discuţiilor s-au desprins următoarele aspecte 

principale: 

- În anul 2004 în România s-a înregistrat un indice de 

mortalitate maternă foarte mare ( 0,34 0/00) comparativ cu cel existent în 

ţările dezvoltate ( 0,01 – 0,08 0/00 ), cauza principală fiind lipsa totală de 

investigare a femeilor şi nemonitorizarea ritmică în ambulatoriu a 

acestora ( s-a subliniat că  în mediul rural nu mai există supravegherea în 
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domeniul asistenţei gravidei) . O altă cauză a indicelui de mortalitate 

crescut îl reprezintă neselectarea gravidelor cu risc. 

- În anul 2004 indicele de  mortalitate infantilă a fost de     

16,8 0/00 , România situându-se pe ultimul loc în Europa ( după Moldova, 

Ucraina, Albania). Cauzele care au generat un indice de mortalitate 

infantilă crescut sunt condiţiile socio-economice, modelul de educaţie, 

starea reţelei sanitare, factorii de mediu şi factorii ocazionali. De 

asemenea, schimbarea procedurii privind declararea oficială a născuţilor 

vii la durata limită  de 26 săptămâni , a dus la creşterea mortalităţii 

infantile. În condiţiile în care ponderea copiilor prematuri şi dismaturi 

este în creştere s-a menţionat că trebuie schimbat  modelul de educaţie  al 

gravidelor, militându-se  pentru naşterile în maternităţi şi nu la domiciliu, 

procedeu care , din păcate,  se mai practică şi în prezent. 

- Referitor la costurile pentru obstetrică-ginecologie şi 

neonatologie acestea sunt foarte mari comparativ cu indicele case mix şi 

DRG aplicat; DRG/caz de naştere este acelaşi ( 0,1 puncte) indiferent de 

tipul şi gravitatea naşterii şi, în consecinţă, este necesară o reevaluare  a 

codificării acestuia , deoarece o boală asociată are un punctaj mai mare 

decât o naştere normală. Din punct de vedere al cuantificării , case mix-ul 

nu reflectă realitatea din spitale fiind foarte mic atât pentru obstetrică cât 

şi pentru nou născut  şi, ca urmare,  se impune înfiinţarea unor centre de 

cost pentru delimitarea costurilor directe şi indirecte în vederea 

standardizării acestora.  Deoarece subfinanţarea şi nedotarea 

corespunzătoare a reţelelor de obstetrică-ginecologie şi neontalogie a dus 

la migrarea femeii gradive şi anou născutului spre spitalele mari s-a 

apreciat că este necesară stimularea financiară a acestora.  Un accent 

deosebit trebuie să se pună pe pregătirea de specialitate a personalului din 

maternităţi care în prezent sunt în număr redus. 
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- Un alt aspect abordat a fost cel privind întărirea rolului 

moaşelor în activitatea de obstetrică atât în mediul urban cât şi în cel 

rural. Lipsa moaşelor din mediul rural este o problemă actuală. Având în 

vedere că mortalitatea infantilă este în creştere,  este necesară extinderea 

atribuţiilor moaşelor cu studii superioare ( de 3 ani ) în activitatea de 

obstetrică din spitale şi în activitatea de urmărire a gravidelor. 

- Un rol important în supravegherea femeilor gravide îl deţine  

medicul de familie,  care trebuie stimulat în mod real pentru această 

activitate prin suplimentarea punctelor acordate . În condiţiile în care atât 

naşterile la domiciliu cât şi examenele periodice sunt depunctate , iar 

educaţia sanitară nu este plătită s-a subliniat faptul că medicul de familie 

nu este cointeresat în efectuarea serviciilor profilactice . 

- În ceea ce priveşte asistenţa pediatrică s-a arătat că preţurile 

de cost pentru salvarea şi îngrijirea copiilor prematuri sunt foarte mari, iar 

recuperarea acestora este în proporţie de 60 – 70 % datorită faptului că nu 

toate spitalele au echipamentele necesare pentru aceste situaţii. Din punct 

de vedere al finanţării nu se face nici o diferenţiere între asistenţa 

medicală acordată acestora şi cea acordată copiilor normali. 

Modul de finanţare a sectorului pediatrie nu reprezintă realitatea 

din teren. În spitalele de pediatrie punctajul DRG este foarte mic 

reprezentând ½ din cel stabilit pentru adult, la fel de mic este şi case mix. 

S-a propus reevaluarea atât a DRG cât şi a tarifului/caz ponderat. 

- Un alt aspect abordat a fost cel privind  copiii nedeclaraţi 

oficial sau abandonaţi, care sunt internaţi în spital 1-2 ani,  îngrijirea 

acestora determinând creşterea costurilor spitalului; în mod normal aceste 

cazuri trebuiesc preluate de aşezămintele medico-sociale iar finanţarea să 

fie suportată de către  Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei ; s-a solicitat sprijinul Comisiei pentru 

sănătate şi familie pentru reglementarea acestei situaţii. 
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- Referitor la reţeaua de pediatrie s-a arătat că, în prezent, 

aceasta este distrusă, medicul de familie nu mai supraveghează evoluţia 

copilului şi nu mai respectă calendarul vaccinărilor. Rolul coercitiv al 

direcţiei sanitare asupra medicului de familie, în special din mediul rural, 

nu mai există; cu toată că în Contractul-cadru pe anul 2005 se prevede 

obligativitatea medicului de familie de a participa la asigurarea continuă a 

asistenţei de urgenţă în centrele permanente situate în zonele izolate, 

acesta nu prestează nici o activitate. S-a propus înfiinţarea şi/sau 

dezvoltarea asistenţei medicale comunitare şi a asistenţei sociale. În 

prezent, numărul redus de asistenţi medicali comunitari şi asistenţi sociali  

nu se achită de sarcinile care le revin ,  nu colaborează între ei şi nu sunt 

controlaţi. Aceştia trebuie implicaţi  şi în activităţile de îngrijire a copiilor 

abandonaţi sau a mamelor cu copii care se află în situaţii deosebite. În 

acest sens ar fi necesară înfiinţarea de către Ministerul Sănătăţii , în 

parteneriat cu consiliile locale, a unor centre de ocrotire a mamei şi 

copilului care să deservească 10 – 12 comune şi să aibă personal medical 

specializat şi asistenţi sociali. Guvernul trebuie să aloce sume importante 

de bani pentru aceste cazuri sociale, întrucât obligaţia statului este de a 

asigura protecţia atât a mamei şi copilului cât şi a copilului abandonat. 

- Un alt aspect evidenţiat în cadrul audierilor şi discuţiilor din 

comisie se referă la desfiinţarea stomatologiei infantile şcolare prin 

privatizarea cabinetelor dentare. În prezent, în şcoli se face numai 

profilaxie iar consultaţiile, tratamentele şi prevenţia nu se mai practică. Se 

apreciază că trebuie revitalizate cabinetele şcolare cu sprijin financiar din 

bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi bugetul pentru 

sănătate. 
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Având în vedere aspectele relevate în urma audierilor şi discuţiilor, 

Comisia pentru sănătate şi familie a stabilit că se impun a fi luate 

următoarele măsuri: 

- Referitor la valorile relative ale DRG-urilor ale căror 

punctaje nu reflectă pe deplin realitatea, Ministerul Sănătăţii finanţează 

un proiect de calculare a costurilor care să stea la baza unei reevaluări 

obiective a valorii  DRG-urilor. Comisia pentru sănătate şi familie a 

Ministerul Sănătăţii trebuie să ia toate măsurile ca noul sistem de 

finanţare prin DRG să fie aplicat începând cu 1 ianuarie 2006. Având în 

vedere că s-au încheiat contractele cu casele de asigurări pe anul 2005  

introducerea  tarifului reevaluat/caz ponderat se va face începând cu anul 

2006, întrucât este necesară eliminarea diferenţelor semnificative 

existente între spitale. 

- Este necesar să se analizeze modul de finanţare al asistenţei 

medicale pentru copiii prematuri, întrucât preţurile de cost sunt foarte 

mari iar salvarea şi dezvoltarea acestora până la atingerea parametrilor 

morfofiziologici normali impune o dotare corespunzătoare şi o medicaţie 

scumpă. 

- Comisia pentru sănătate şi familie va purta o serie de discuţii 

cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei , Ministerul 

Administraţiei şi Internelor  şi administraţia locală pentru găsirea unor 

soluţii privind internarea în aşezăminte medico-sociale a cazurilor sociale 

abandonate în spitale ( copiii abandonaţi, copiii rromi , copiii nedeclaraţi, 

oameni ai străzii, persoane în vârstă) ; în prezent, cheltuielile pentru 

aceste categorii de persoane sunt suportate integral din bugetul spitalului, 

întrucât celelalte organisme cu atribuţii în acest sens refuză colaborarea. 

- Asistenţa medicală comunitară , în special în mediul rural, 

trebuie revitalizată. În acest sens, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât iniţierea unei propuneri legislative privind organizarea şi 
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funcţionarea asistenţei medicale comunitare care să cuprindă atribuţii 

clare a asistenţilor comunitari precum şi prevederi referitoare la 

finanţarea de la bugetul de sănătate şi bugetul consiliului local. 

- Având în vedere că statul are obligaţia asigurării asistenţei 

medicale pentru copii, Ministerul Sănătăţii trebuie să ia măsuri urgente 

pentru reactivarea cabinetelor medicale şcolare, inclusiv a celor dentare 

prin reintroducerea  consultaţiilor şi tratamentelor stomatologice, precum 

şi a activităţilor de prevenţie. 

- Este necesar ca Ministerul Sănătăţii să găsească soluţii 

financiare pentru cointeresarea medicilor de familie în efectuarea 

serviciilor profilactice şi a celor de educaţie sanitară a populaţiei. În 

vederea eficientizării activităţii acestora este necesară promovarea Legii 

privind statutul medicului de familie. Pentru realizarea acestui obiectiv 

Comisia pentru sănătate şi familie va iniţia o propunere legislativă , care 

să cuprindă prevederi privind atribuţiile şi obligaţiile acestora. Se impune 

ca modul de finanţare şi precizarea cotei procentuale din bugetul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru medicina de familie să fie 

incluse în lege deoarece medicina de familie, care este o investiţie pe 

termen lung , nu trebuie supusă fluctuaţiilor procentuale din buget. 

- O altă măsură care se impune constă în asigurarea asistenţei 

medicale primare teritorializate care să se exercite în funcţie de numărul 

pacienţilor; în prezent, datorită numărului mare al pacienţilor de pe listă, 

medicul de familie nu poate îmbina activitatea din cabinet cu cea din 

teritoriu. 

- Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât iniţierea unor 

audieri , cu participarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, pentru a analiza prevederilor Contractului-cadru referitoare la 

alocarea a 72 % din bugetul pentru investigaţii medicale centrelor 

medicale private şi laboratoarelor private; este inadmisibil ca un RMN 
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efectuat la un centru medical privat să coste 110 euro iar la Spitalul 

Militar Central 40 euro. 

- Soluţia de ieşire din criza de subfinanţare a sistemului de 

sănătate o reprezintă promovarea urgentă a unei Legi privind asigurările 

sociale de sănătate iniţiată de comisie care să fie actualizată şi să 

stabilească procentul de 4 % din PIB pentru sănătate. De asemenea legea 

trebuie să cuprindă prevederi privind autonomia reală a Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate care asigură folosirea, în integralitate, a banilor 

asiguraţilor pentru serviciile medicale. Principiul solidarităţii şi 

subsidiarităţii nu poate fi omis din lege, deoarece stadiul actual de 

dezvoltare economico-socială a României ar duce la apariţia 

discriminărilor în cadrul categoriilor sociale. 

Legea privind asigurările sociale de sănătate trebuie să precizeze 

obligativitatea persoanelor fizice şi juridice, precum şi a ministerelor ( în 

cazul categoriilor sociale scutite) de a plăti contribuţiile la asigurările 

sociale de sănătate. 

Se impune ca în Contractul-cadru, anexă la lege, să se stabilească 

pachetul de bază al serviciilor medicale oferite populaţiei, care să 

cuprindă un tratament medical egal pentru asiguraţi, indiferent de 

contribuţia acestora la asigurările sociale de sănătate. 

- O altă soluţie de ieşire de criză a sistemului sanitar constă în 

recuperarea disponibilităţilor înregistrate la sfârşitul anului 2004 în 

valoare de 23.000 miliarde lei care ar acoperi datoriile şi ar permite 

funcţionarea sistemului. De asemenea este necesară găsirea unor noi surse 

de finanţare, precum atragerea unor fonduri externe. 

- Având în vedere disfuncţionalităţile din sistemul de sănătate 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât iniţierea unor propuneri 

legislative care se referă la modificarea şi completarea Legii medicilor 

dentişti, la asigurarea asistenţei de urgenţă, la activitatea din reţeaua de 
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obstetrică-ginecologie şi pediatrie, precum şi la reţinerea unui procent din 

accizele pentru alcool şi tutun pentru sănătate . 

În încheierea lucrărilor membrii comisiei au apreciat că medicii 

trebuie să ia atitudine faţă de mijloacele mass-media care în prezent 

desfăşoară o campanie de denigrare, considerând medicii o categorie cu 

potenţial de corupţie. 

Din numărul total al membrilor comisiei ( 15 ) a absentat motivat  

dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD ). 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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