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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbaterea cu tema „Managementul integrat al bolilor 

cardiovasculare”. 

2. Dezbateri, pe fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  (Plx 234/2016). 

 

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

a organizat, în parteneriat cu Autoritatea Națională de Management al 

Calității în Sănătate, dezbaterea cu tema ”Managementul integrat al 

bolilor cardiovasculare”. 

La acest eveniment au participat, din partea Administrație 

Prezidențiale, doamna conf.univ.dr. Diana Păun,  Autorității Naționale de 
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Management al calității în Sănătate, domnul președinte Vasile Cepoi, 

Ministerului Sănătății, doamnele secretar de stat Corina Pop și Claudia 

Mahu, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, domnul președinte Radu 

Țibichi,   precum și personalitați din lumea medicală și reprezentanți ai 

asociațiilor de pacienți. 

 Evenimentul a avut tema ,,Managementul integrat al bolilor 

cardiovasculare”, în cadrul căruia  a fost analizată modalitatea potrivită 

de a dezvolta un sistem integrat de îngrijire a pacienților cu boli 

cardiovasculare, întrucât actualul sistem de management este fragmentat. 

Specialiștii sistemului de sănătate propun ca CNAS să aloce plata 

per pacient și nu per serviciu medical, cum este în prezent și numai în 

situația în care rezultatul clinic este eficient. Astfel, rețeaua de medici 

este stimulată să mențină starea de sănătate a pacienților iar aceștia sunt 

interesați să respecte conduita terapeutică. 

Potrivit  Eurostat, în 2013, România se situa pe locul 6 în Europa la 

decese prin boli ischemice. Schimbarea stilului de viață este extrem de 

importantă pentru persoanele cu risc cardiovascular ridicat. Bolile 

cardiovasculare rămân una dintre cele mai mari poveri pentru următorii 

ani în sistemul sanitar din punctul de vedere al costurilor asociate acestor 

afecțiuni. Starea de sănătate a populației poate fi îmbunătățită însă prin 

adoptarea unui stil de viață sănătos. Printre principalele comportamente 

preventive în bolile cardiovasculare se numără adoptarea unei diete 

sănătoase, renunțarea la fumat, efortul fizic constant și susținut.  

Doamna conf.univ.dr. Diana Păun precizează că prevenţia 

reprezintă medicina viitorului. Rezultatele unui demers axat pe prevenţie 

nu pot fi vizibile pe termen scurt, de aceea trebuie acordată o importanţă 

egală tratamentului persoanelor diagnosticate deja cu boli cardiovasculare 

şi asigurării calităţii vieţii acestora, astfel încât trecerea de la un tip de 

medicină care tratează efectele către medicina modernă care acţionează 

asupra cauzelor să nu fie prea abruptă, subliniază domnia sa.  
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 Administraţia Prezidenţială şi-a asumat prevenţia ca prioritate 

naţională. Însă, o reformă reală a sistemului implică o schimbare de 

paradigmă, în sensul poziţionării nu atât a pacientului, cât a omului 

sănătos în centrul sistemului. Totodată, avem nevoie de o abordare 

holistică, de acţiuni direcţionate către un obiectiv comun de cooperare a 

tuturor celor implicaţi. Tratamentul bolilor cardiovasculare presupune 

muncă în echipă, fiecare specialist fiind în egală măsură responsabil de 

rezultatul acestui tratament. Sinergia tuturor actorilor reprezintă deci 

cheia succesului oricărui demers", mai precizează domnia sa.  

            Domnul dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu, preşedintele Societăţii Române 

de Cardiologie,  precizează că, în ultimii trei - patru ani, preocuparea 

prioritară a Societății a fost prevenţia primară a bolilor cardiovasculare, 

fiind identificați patru mari factori de risc, care trebuie preveniţi: 

hipertensiunea arterială, fumatul, sedentarismul şi hipercolesterolemia.   

Pentru fiecare dintre aceşti factori de risc, Societatea Română de 

Cardiologie  propune aplicaţii "la cheie" şi care, odată ce sunt folosite la 

nivel naţional, ar putea să aibă un impact deosebit asupra reducerii 

incidenţei bolilor cardiovasculare în România, după modelul altor ţări, 

unde  au fost obţinute rezultate într-un timp foarte rapid.  

Potrivit datelor, România se află pe primele locuri în ceea ce priveşte 

mortalitatea prin boli cardiovasculare, cauza a aproximativ 60% din 

decesele înregistrate anual în România. Boala ischemică coronariană şi 

accidentele vasculare cerebrale reprezintă principalele cauze de deces 

prin boli cardiovasculare.  

  Domnul Costin Radu Gănescu, preşedintele Coaliţiei 

Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice, a subliniat că cea mai 

gravă problemă cu care se confruntă pacienţii care suferă de boli 

cardiovasculare este lipsa specialiştilor, a centrelor dedicate şi 

subfinanţarea sistemului.  
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La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  (Plx 

234/2016). 

Domnul deputat Florin Buicu, preşedintele  comisiei, informează 

că iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.188 

din Legea nr.95/2006, în sensul introducerii obligativităţii publicării în 

mediul on-line a facturilor de achiziţii publice, precum şi sancţionarea 

nerespectării acestei obligaţii. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 25 aprilie 

2016. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

iniţiativa legislativă.  

La finalizarea dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi , amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară a 

comisiei. 

 

 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.univ.dr. FLORIN BUICU 
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