
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/318 /15 iunie  2006 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de  13  şi 14.06.2006 

 

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

13.06.2006 între orele 14,00 - 18,00 şi în ziua de 14.06.2006 între orele  

14,00 – 19,00  având  următoarea ordine de zi: 

1. Audieri privind situaţia salarizării personalului contractual din 

unităţile sanitare publice din sistemul sanitar. 

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx 14/2006). 

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 

333/2005). 

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2005 pentru prorogarea 

termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 
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organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 

15/2006). 

5. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei 

nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi 

alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar ( PLX 489/2006)( sesizare în fond împreună cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială ). 

6. Diverse. 

7. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la audieri privind 

situaţia salarizării personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sistemul sanitar. 

Scopul audierilor a fost de a găsi soluţii pentru majorarea salariilor 

personalului medical. 

La audieri au participat dl.prof.dr.Dan Sabău, preşedintele Comisiei 

pentru sănătate publică a Senatului, dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii 

publice, dl.Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice şi dl.Gheorghe 

Barbu, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei . 

În urma audierilor şi dezbaterilor s-au desprins următoarele aspecte 

principale: 

- Salarizarea personalului medical este inadecvată având în 

vedere importanţa muncii acestora şi responsabilităţile pe care le au. 

Comparativ cu ţările din Europa unde medicii au salarii de peste 1000 dolari, 

în România salariul acestora este de 200 dolari. Dacă în ţările europene 

medicii se regăsesc pe primele 3 poziţii pe grila de salarizare, în România 

sunt pe ultimele poziţii. 
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- Grila de salarizare a personalului bugetar în care intră şi 

personalul medical este întocmită incorect, existând mari discrepanţe între 

diferite categorii profesionale, precum magistraţi şi medici. S-au făcut două 

propuneri una privind elaborarea unei noi grile de salarizare numai pentru 

personalul sanitar din unităţile sanitare publice care să cuprindă criterii de 

performanţă, alta privind menţinerea personalului sanitar din unităţile 

sanitare publice în grila de salarizare pentru personalul bugetar, cu condiţia 

unei salarizări corespunzătoare. 

- Pensiile medicilor sunt foarte mici întrucât, comparativ cu alte 

categorii profesionale, vechimea în muncă a acestora este mai mică din 

cauza perioadei de minim 11 ani de studii universitare. S-a propus revizuirea 

punctului pentru pensie şi totodată mărirea vârstei de pensionare a medicilor 

la 65 de ani, indiferent de sex. 

- Legea nr.95/2006 privind reforma în sănătate a abrogat 

prevederile prin care medicii beneficiau de gratuitate pentru asistenţa 

medicală şi medicamente, în timp ce alte categorii profesionale  ( jurişti, 

magistraţi, poliţişti, militari ) beneficiază de aceste gratuităţi. S-a propus 

amendarea legii nr.95/2006 – Titlul XII „Exercitarea profesiei de medic, 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România „ 

cu aceste prevederi. 

- Salarizarea personalului medical este influenţată de 

subfinanţarea sistemului de sănătate. În aceste condiţii şi salariile sunt mici, 

iar majorarea acestora nu se poate face atâta timp cât din fondul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate se plăteşte salariul rezidenţilor, parţial 

programele naţionale pentru sănătate, etc. S-au propus mai multe soluţii 

pentru suplimentarea bugetului pentru sănătate, care se referă la : 

- s-a apreciat că statul trebuie să contribuie la mărirea bugetului 

pentru sănătate; 
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- realizarea unui management eficient al spitalelor prin 

eliminarea firmelor căpuşe care percep comisioane foarte mari pentru 

vânzarea de medicamente şi pentru efectuarea unor servicii administrative; 

- reducerea personalului TESA din spitale care este 

supradimensionat ; 

- rezilierea contractelor de furnizări de servicii medicale conexe 

actului medical cu firme private în condiţiile în care spitalele au în structura 

lor laboratoare de analize şi imagistică; 

- revizuirea DRG-urilor şi a punctului pe caz rezolvat; 

- creşterea procentului din PIB , la 6 % , pentru bugetul de 

sănătate; 

- susţinerea financiară a programelor naţionale de sănătate şi a 

celor curative numai de la bugetul Ministerului Sănătăţii  ; 

- reducerea personalului medical. 

În urma audierilor şi dezbaterilor s-au desprins următoarele concluzii 

principale: 

- Sistemul de sănătate se află într-o gravă criză datorată 

subfinanţării. Procentul de 0,8 % din PIB alocat bugetului Ministerului 

Sănătăţii  este total nesemnificativ şi incomparabil cu cel alocat de către 

ţările din Uniunea Europeană ( unde este de  aproximativ 6 % din PIB ). Din 

fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în valoare de 96.000 

miliarde lei/2006 doar 140 euro revine pentru asistenţa medicală/cap de 

locuitor. 

- Fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate trebuie utilizat 

exclusiv pentru servicii medicale şi nu pentru finanţarea programelor 

naţionale de sănătate şi plata rezidenţilor. Este absolut necesar ca acest fond 

privat să fie gestionat în mod autonom de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi să  nu fie parte a bugetului consolidat de stat. 
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- Bugetul pentru sănătate trebuie să beneficieze de 6 % din PIB 

până în 2008 ( în 2006 4,2 % din PIB, în 2007 5 % din PIB , iar în 2008 6 % 

din PIB). De asemenea este necesară recuperarea banilor din sănătate            

( 33.000 miliarde ROL) deturnaţi pentru compensarea deficitului  de pensii. 

Suplimentarea bugetului pentru sănătate în 2005 şi intenţia Ministerului 

Sănătăţii  de a aloca în 2006 o sumă mai mare pentru proiecte în sănătate nu 

rezolvă criza din sistem. 

- Trebuie să existe o politică clară de echilibru în salarizarea 

personalului bugetar care să fie asumată de către Guvern  printr-o decizie 

politică. 

- Grila de salarizare trebuie să fie comparativă cu cele din ţările 

Uniunii Europene şi să cuprindă o ierarhizare corectă a profesiilor având pe 

prima poziţie medicii , deoarece aceştia au responsabilităţi foarte mari. 

- Grila de salarizare a personalului medical pe care Ministerul 

Sănătăţii  doreşte să o propună Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei şi care cuprinde 2 componente ( o componentă fixă şi una mobilă ) 

trebuie să stabilească salarii diferenţiate atât pe specialităţi cât şi între medici 

în funcţie de criteriile de performanţă individuale. 

- Trebuie asigurată gratuitatea la medicamente şi asistenţă 

medicală a medicilor prin modificarea Legii nr.95/2006 Titlul XII – 

Exercitarea profesiei de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Medicilor din România . 

- De asemenea, prin modificarea aceluiaşi act normativ trebuie să 

se stabilească pensionarea la 65 de ani a medicilor , indiferent de sex. 

- Pentru obţinerea banilor necesari sănătăţii este necesară 

îmbunătăţirea managementului financiar al spitalelor, Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi Ministerului Sănătăţii  şi eventual stabilirea unor 

cotizaţii diferenţiate pe taxa pe viciu. 
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La finalul acestui punct de pe ordinea de zi comisia şi-a exprimat 

totala disponibilitate privind colaborarea cu Ministerul Sănătăţii  . De 

asemenea, comisia a propus ca la şedinţa în care se va dezbate Raportul 

Curţii  de Conturi a României privind sănătatea să participe ministrul 

sănătăţii, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale 

şi familiei. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a trecut la dezbateri asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (PLx 14/2006) care a fost retrimis la comisie la cererea Comisiei 

pentru sănătate şi familie . 

La lucrări participă şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

întrucât ambele comisii au fost sesizate, în fond, cu acest proiect de lege. 

Cele două comisii, în unanimitate, au hotărât amânarea dezbaterilor 

pentru următoarea şedinţă, întrucât la lucrări nu a participat reprezentantul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru a fundamenta impactul pe 

care îl are asupra fondului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mărirea 

cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de la 0,75 % la 1 %. 

 

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

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la dezbateri asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 

asigurări sociale de sănătate  (PLX 333/2005). 

Aşa cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, în sensul instituirii 

obligaţiei angajatorilor de a dovedi că au plătit pentru asiguraţii lor 

contribuţiile la asigurările sociale de sănătate. Totodată, pentru persoanele 

care desfăşoară profesii liberale sau activităţi independente se stabilesc 

limitele minime de asigurare, iar pentru persoanele care pleacă la muncă în 

străinătate dar îşi păstrează calitatea de asigurat s-a stabilit modul de calcul 

al contribuţiei. De asemenea, se aduc precizări la mecanismul de recuperare 

de către casele de asigurări de sănătate a sumelor aferente serviciilor 

medicale furnizate ca urmare a prejudiciilor şi daunelor aduse sănătăţii unei 

persoane de către o altă persoană. 

În urma dezbaterilor comisiile au votat, în unanimitate, adoptarea 

proiectului de lege cu 2 amendamente care precizează că se respinge Legea 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2005. 

Motivarea respingerii constă în faptul că odată cu intrarea în vigoare 

la data de 28 mai 2006 a Legii nr.95 privind reforma în domeniul sănătăţii – 

Titlul VIII – Asigurări sociale de sănătate se abrogă Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.150/2002 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbateri 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a 

Legii nr.327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 

asigurări sociale de sănătate  (PLX 15/2006).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea până la 1 

ianuarie 2007 a termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 pentru 
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aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 deoarece 

pachetul de servicii medicale de bază suplimentare prevăzute în actul 

normativ menţionat nu este susţinut financiar în proiectul de buget pe anul 

2006 al Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, adoptarea 

proiectului de lege cu 2 amendamente care precizează că se respinge 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2005 pentru prorogarea 

termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 

15/2006). 

Motivarea constă în faptul că odată cu intrarea în vigoare, la data de 

28 mai 2006, a Legii nr.95 privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul 

VIII – Asigurări sociale de sănătate – se abrogă Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 

asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

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

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la dezbateri asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar      

( PLX 489/2006), adoptată de Senat în şedinţa din 15 mai 2006. 

Prezentul proiect de lege  are ca obiect de reglementare modificarea 

anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 

publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
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nr.125/2005 , în sensul introducerii şi utilizării funcţiei de fizician medical în 

unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, funcţie pentru care se propune 

şi stabilirea modului de salarizare.  

Directiva nr.43/1997 Euratom cu privire la protecţia persoanelor 

împotriva radiaţiilor ionizante în legătură cu expunerea medicală impune 

necesitatea introducerii şi utilizării funcţiei de fizician medical în unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar. 

Întrucât condiţiile de studii şi pregătire profesională sunt diferite faţă 

de cele prevăzute în prezent pentru funcţia de fizician, a fost necesară 

completarea Clasificării Ocupaţiilor din România cu ocupaţia de fizician 

medical care va asigura securitatea radiaţiei şi va contribui la îmbunătăţirea 

tehnicilor imagistice şi tehnicilor terapeutice şi va colabora cu 

radioterapeuţii pentru întocmirea planului de tratament şi monitorizarea 

echipamentului şi a procedurilor. 

În urma dezbaterilor, comisiile au votat , în unanimitate, adoptarea 

proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar ( PLX 

489/2006), în forma înaintată de Senat. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea curentă a comisiei.  

 

La punctul şapte 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. 
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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 ) , 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 PD ) , 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 ) , dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , 

neînregistrându-se absenţe.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 


