
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
Comisia pentru Sănătate şi Familie      Nr. 28/503 /15 decembrie 2005 
 

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din zilele  de 13 şi 14.12.2005 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 13.12.2005 între orele 14,00-18,00 şi în ziua de 14.12.2005 între 

orele 9,00 – 14,30 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de 

Acreditare a Spitalelor ( PLX 608/2005), adoptat de Senat. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2005 pentru autorizarea 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei 

linii de credit ( PLX 604/2005), adoptat de Senat. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii pensionari                      

( Plx 586/2005), respins de Senat. 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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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 primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la examinarea , în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de 

Acreditare a Spitalelor ( PLX 608/2005), adoptat de către Senat în şedinţa 

din 28 decembrie 2005, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , în calitate de iniţiator, prezenta iniţiativă legislativă s-a elaborat 

ca o cerinţă a prevederilor Legii spitalelor nr.270/2003 care stipulează, la 

art.13 alin.(7), că „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei 

Naţionale de Acreditare a Spitalelor se aprobă prin lege la propunerea 

celor două comisii de specialitate ale Parlamentului.” Activitatea 

spitalelor este o procedură dinamică prin care se certifică existenţa 

condiţiilor de structură , resurse şi a procedurilor şi mijloacelor pentru 

stabilirea diagnosticului şi tratamentului astfel încât, serviciile medicale 

furnizate să fie de calitate. 

În funcţie de standardele de calitate pe care le întruneşte, spitalul 

este încadrat într-o anumită categorie de acreditare de către Comisia 

Naţională de Acreditare a Spitalelor, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi 

consultarea organismelor profesionale. 

Deoarece Legea spitalelor stabileşte componenţa Comisiei 

Naţionale de Acreditare a Spitalelor, prezentul proiect de lege 

reglementează modul de organizare şi funcţionare şi principalele atribuţii 

ale comisiei. Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin, 

Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor dispune de un aparat propriu 

de lucru precum şi de comitete de standarde, proceduri de acreditare şi de 

evaluare. Scopul final al acreditării este de îmbunătăţire a calităţii 
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serviciilor spitaliceşti. Proiectul de lege mai cuprinde prevederi privind 

transparenţa privind activitatea comisiei şi stabilirea conflictului de 

interese. 

În urma dezbaterilor generale care au urmat , Comisia pentru 

sănătate şi familie a apreciat, în unanimitate, proiectul de lege ca fiind 

deosebit de util. De asemenea, s-a hotărât continuarea dezbaterilor, pe 

articole, într-o viitoare şedinţă a comisiei. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2005 pentru autorizarea Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de 

credit ( PLX 604/2005), adoptat de către Senat în şedinţa din 28 

noiembrie 2005, Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate reprezintă o 

componentă principală a sectorului sanitar din România şi este o persoană 

juridică de interes naţional. În plus, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate are ca obiect principal de activitate gestionarea şi administrarea 

sistemului de asigurări sociale din România. Pentru îndeplinirea acestor 

responsabilităţi, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate administrează 

fondurile alocate de la bugetul de stat, precum şi veniturile proprii, 

realizate în condiţiile legii. În acest sens, susţinerea continuă a 

operaţiunilor derulate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin 

casele de asigurări de sănătate, precum şi îmbunătăţirea activităţii Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt elemente de o importanţă majoră 

pentru îmbunătăţirea sistemului sanitar din România. 

Nivelul arieratelor înregistrate în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate pentru servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale 
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aferente anului 2004 sunt în sumă de 612.530.000 lei RON, iar cele 

aferente anului 2005 sunt în sumă de 381.440.000 lei RON. 

Bugetul pentru anul 2005 al Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate nu conţine resurse suficiente pentru acoperirea 

arieratelor aferente anului 2004 şi 2005 , cât şi pentru acoperirea 

pachetului de servicii medicale de bază al anului curent, fapt ce necesită 

identificarea unor noi soluţii de plată pentru acestea. 

Având în vedere că din valoarea totală a arieratelor pentru anii 

2004 şi 2005 au fost suplimentate cheltuielile Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate cu suma de 150.000 mii lei RON, pentru 

arieratele rămase neachitate era necesară iniţierea unui act normativ 

potrivit căruia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să fie autorizată 

să deschidă o linie de credit, care va utilizată de casele de asigurări de 

sănătate, la o instituţie bancară agreată de Ministerul Sănătăţii , Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Finanţelor Publice , în 

limita sumelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.42/2005 şi 

nedecontate până la 1 octombrie 2005, cu termen de scadenţă 31 ianuarie 

2006. 

Ministerul Finanţelor Publice a cuprins în bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2006, sumele 

necesare pentru acoperirea sumelor utilizate din linia de credit. 

Plăţile efectuate din linia de credit către furnizorii de servicii 

medicale şi medicamente până la 31 ianuarie 2006 se vor face în 

condiţiile în care furnizorii optează să suporte costurile de finanţare, 

aplicate paritar în funcţie de data la care se va folosi linia de credit, iar 

costurile aferente liniei de credit după data de 31 ianuarie 2006 se vor 

suporta din Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei 
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Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2005 pentru 

autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze 

deschiderea unei linii de credit ( PLX 604/2005), în forma înaintată de 

către  Senat. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii 

pensionari ( Plx 586/2005), respins de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 

2005. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , în România, aproximativ 2,6 milioane de pensionari primesc o 

pensie ce nu depăşeşte suma de 3 milioane de lei pe lună, iar în bugetul 

de cheltuieli, în care preponderentă este întreţinerea locuinţei şi 

asigurarea hranei, în majoritatea cazurilor, nu mai există resursele 

financiare necesare pentru procurarea medicamentelor care sunt vitale 

populaţiei vârstnice. 

Lipsa banilor pentru medicamente duce, de cele mai multe ori, la 

imposibilitatea procurării de medicamente pe reţete compensate, foarte 

mulţi dintre pensionarii cu pensii mici fiind nevoiţi să întrerupă 

tratamentele şi unii dintre aceştia „mor cu zile”. 

Din aceste considerente, se propune ca persoanele vârstnice, ale 

căror pensii nu depăşesc 3 milioane lei pe lună, să beneficieze de 

medicamente în mod gratuit. 

În urma dezbaterilor care au urmat, cu 3 voturi pentru 5 voturi 

împotrivă şi 1 abţinere, Comisia pentru sănătate şi familie a avizat negativ 

propunerea legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru 

unii pensionari ( Plx 586/2005). 



 6

La punctul 4 „Diverse”, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate ca, în conformitate cu prevederile art.111 din 

Constituţia României şi art.170 şi 171 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor să solicite Ministerului Sănătăţii , până la data de 20.12.2005, 

copii după rapoartele integrate de control în baza cărora Ministerul 

Sănătăţii a hotărât să dispună revocarea consiliilor de administraţie din 24 

de spitale, precum şi demiterea directorilor generali din 15 spitale. 

De asemenea, s-au mai solicitat copiile tuturor rapoartelor de 

control, audit, etc. efectuate de către organismele de control ale 

Ministerului Sănătăţii , Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale 

direcţiilor de sănătate publică, în aceste spitale. 

În  cadrul aceloraşi discuţii, Comisia pentru sănătate şi familie a 

mai hotărât ca, la viitoarea şedinţă a comisiei, să se examineze Raportul 

Curţii de Conturi a României cu privire la modul de fundamentare şi 

realizare a veniturilor şi cheltuielilor înscrise în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , 

întocmit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în anul 2004, 

fundamentarea indicatorilor în bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 

2005, legalitatea, eficienţa, eficacitatea şi economicitatea efectuării unor 

cheltuieli de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de 

asigurări de sănătate teritoriale în anul 2004. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim    

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , 



 7

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL ) , dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian 

Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea       ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al 

PSD ) şi dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , 

neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 

  
 

 

 

 
 


