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S I N T E Z A 
 

 lucrărilor comisiei din perioada 6 – 8 martie 2012 
 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 06.03.2012 între orele 14,00-19,00, în ziua de  07.03.2012 

între orele 9,00-16,00 şi în ziua de 08.03.2012 între orele 9,00 – 

12,00, având următoarea ordine zi:              

 

1. Consultări privind noul proiect legislativ privind  

organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România.          

 

Ministerul Sănătăţii a demarat procesul de consultări în 

vederea elaborării noului proiect legislativ privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului sanitar, dar si pentru revizuirea pachetului 

de servicii de bază acordat asiguraţilor. 



Stabilirea consensuală a măsurilor de reorganizare 

fundamentală a sistemului de sănătate este obligatorie pentru 

rezolvarea principalelor probleme cu care acest sistem se 

confruntă, respectiv dezechilibrul financiar şi nivelul nesatisfăcător 

al calităţii serviciilor medicale. 

Măsurile referitoare la finanţarea şi organizarea sistemului de 

sănătate trebuie să aibă ca şi obiectiv asigurarea echilibrului între 

venituri şi cheltuieli pentru eliminarea surselor de alimentare a 

arieratelor din sănătate.  

Ministerul Sănătăţii trebuie să stabilească o primă variantă 

revizuită a pachetului de servicii medicale, pe baza unei propuneri 

elaborate de către o echipă internaţională de experţi reprezentând 

NICE – National Institute for Clinical Excellence din Marea 

Britanie, printr-un proiect de consultanţă finanţat din programele 

Băncii Mondiale.      

Totodată, Ministerul Sănătăţi îşi propune ca acest proces să 

fie continuat prin abordarea elementelor fundamentale care 

definesc pachetul de bază, şi anume prin elaborarea şi 

implementarea ghidurilor clinice, a protocoalelor de practică 

medicală şi a traseelor clinice ale pacienţilor, care, însumate, vor 

conduce la constituirea unor mecanisme solide de delimitare şi 

descriere a serviciilor şi produselor medicale pe care sistemul 

public de asigurări de sănătate le poate garanta asiguraţilor.                                 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 deputaţi după cum 

urmează : dna.dep. Dobre Elena Cristina, dl.dep.Iosif Ştefan 

Drăgulescu , dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie, dl.dep.Gabriel-Dan 

Gospodaru, dl.dep.Petru Movilă   ,  dna.dep. Monica Maria Iacob 

Ridzi  ( Grup Parlamentar al PD-L) ,   dl.dep. Ibram Iusein (Grup 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale),  fiind absenţi dna.dep. 

Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei  , dna.dep. Sonia-Maria 

Drăghici, dl.dep. Florian Popa , dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup 

Parlamentar al PSD ) dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dna. 

dep.Diana Adriana Tuşa, dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar 

al PNL) , dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) şi 

dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup Parlamentar al PD-L). 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

DEP.CRISTINA DOBRE 
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