
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 27.10.1998 

 
 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 27 octombrie 1998, între orele 9,00 – 14,30, având următoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra propunerii legislative privind 
Legea asigurărilor sociale pentru risc profesional 

2. Discuţii asupra Hotărârii de Guvern pentru 
modificarea şi completarea H.G.R.nr.244/1997, privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 

3. Discuţii asupra proiectului de Lege privind 
exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali din România 

4. Ordinul ministrului sănătăţii nr.830/9.10.1998 
privind asigurarea asistenţei religioase în spitale pentru credincioşii 
cultelor religioase legal recunoscute 

5. Nota Ministerului Sănătăţii privind modificarea 
unor sume la Bugetul pe anul 1998, rectificat conform Ordonanţei de 
Urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 – 
nr.14/1998. 

În deschiderea lucrărilor domnul dep.dr.Ion Berciu a ţinut 
să sublinieze importanţa acestei propuneri legislative dat fiind 
consecinţele economice şi sociale, rezultate din aplicarea tratamentului 
necesar maladiilor profesionale şi a reducerii incapacităţii de muncă. În 
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contextul acestei propuneri legislative se propune înfiinţarea unei noi 
instituţii, care are drept scop preluarea unei părţi din atribuţiile 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prevăzute prin Legea 
nr.90/1996. În acest sens se propune înfiinţarea Asociaţiilor 
Profesionale de Asigurare (APA) care organizează, controlează şi 
coordonează activitatea de protecţie a muncii. În condiţiile în care această 
propunere legislativă va fi adoptată se va ajunge la o creştere a fiscalităţii 
în sfera agenţilor economici. 

Structura organizatorică a acestui organism presupune şi o 
suplimentare a cheltuielilor de funcţionare. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil a ţinut să sublinieze că, în 
condiţiile în care Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de 
sănătate a exclus, prin prevederile de la art.14, asigurarea şi prestaţiile 
medicale pentru accidentele de muncă şi bolile profesionale, este necesară 
adoptarea unei astfel de legi. Această lege, care trebuie să aibă un caracter 
unitar, trebuie să impună funcţionarea unor organisme în mod similar 
caselor de asigurări sociale de sănătate. Domnia sa apreciază faptul că, 
această contribuţie la fondul de asigurări pentru risc profesional, este 
suportată de angajator care, în acest mod, devine cointeresat în prevenirea 
şi combaterea maladiilor profesionale.  

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc consideră că această 
activitate trebuie să rămână unul dintre atributele Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale. Patronul trebuie stimulat să aplice toate măsurile 
pentru prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor sau a accidentelor de 
muncă prin scutirea de plata acestei contribuţii în cazul în care, în anul 
respectiv, nu are cazuri de îmbolnăvire profesională sau accidente de 
muncă. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu a propus comisiei şi aceasta a 
fost de acord, ca dezbaterile pe marginea acestei propuneri legislative să 
fie amânate pentru următoarea şedinţă. 

În cadrul discuţiilor, la cel de-al doilea punct al ordinei de 
zi, doamna dep.dr.Daniela Bartoş a arătat că noua organigramă a 
Ministerului Sănătăţii a fost elaborată de către domnul ministru al 
sănătăţii fără o consultare, în prealabil, cu secretarii de stat sau consilierii 
săi. În aceste condiţii, domnia sa a propus comisiei ca, la viitoarea 
şedinţă, să fie invitat domnul ministru sen.av.Hajdu  
Gabor pentru a expune punctul său de vedere faţă de modul de elaborare 
a acestei organigrame. În ceea ce priveşte Contractul Cadru, care face 
obiectul unei hotărâri de Guvern, acesta acoperă numai scurta perioadă de 
timp rămasă până la sfârşitul anului curent. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu a subliniat că, noul Contract 
Cadru trebuie elaborat până la sfârşitul anului şi să fie înaintat, cu 
observaţiile membrilor comisiei, Colegiului Medicilor din România 
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precum şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Domnia sa a propus 
şi comisia a fost de acord ca, pe această temă, la viitoarea şedinţă să fie 
audiat şi punctul de vedere al ministrului sănătăţii. 

La punctul al treilea al ordinei de zi domnul 
dep.dr.Dragoş Liviu a făcut o scurtă informare privitor la întâlnirea pe 
care a avut-o cu unii reprezentanţi ai asistenţilor medicali din judeţul 
Satu-Mare şi discuţiile ce au urmat pe marginea proiectului de Lege 
privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Asistenţilor Medicali. La 
solicitarea participanţilor la această întâlnire, domnia sa a ţinut să 
precizeze că profesiunea de asistent medical nu este o profesiune 
autonomă ci una de execuţie care se desfăşoară numai sub conducerea şi 
îndrumarea medicului. Referitor la înfiinţarea Colegiului Asistenţilor 
Medicali, domnul dep.dr.Dragoş Liviu a subliniat faptul că acest 
organism se poate înfiinţa în conformitate cu prevederile Legii 
nr.21/1924. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil şi-a manifestat opţiunea 
pentru respingerea acestui proiect de lege şi a arătat că, pentru exercitarea 
profesiunii de asistent medical, sunt suficiente atribuţiile conferite de fişa 
postului. 

Atât domnul dep.dr.Ion Berciu cât şi domnul 
dep.dr.Baranyi Francisc au arătat că devine imperios necesară apariţia 
unei noi iniţiative legislative care să reglementeze exercitarea tuturor 
medicale (aproximativ 50). 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel a subliniat faptul că, în 
condiţiile unei aşa zise “autonomii” a profesiunii de asistent medical, se 
pot emite pretenţii ca şi asistenţii medicali să încheie contracte directe cu 
casele de asigurări de sănătate, fapt care este de neconceput. 

La punctul patru al ordinei de zi, doamna dep.dr.Daniela 
Bartoş a arătat că prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.830/9.10.1998, 
s-a încheiat un protocol pentru acordarea asistenţei religioase în spitale. 
Acest protocol are în vedere stabilirea necesarului de posturi pentru 
derularea acestor servicii. Salarizarea acestora din veniturile 
extrabugetare, reprezintă de fapt salarizarea din fondurile colectate din 
contribuţiile pentru asigurările sociale de sănătate. 

Pentru a aduce unele lămuriri, referitor la situaţia creată prin 
apariţia acestui ordin, domnul dep.dr.Baranyi Francisc a ţinut să 
precizeze că, pentru desfăşurarea serviciilor religioase ortodoxe din 
spitale, a fost emis un ordin al ministrului sănătăţii încă din anul 1990. În 
ceea ce priveşte salarizarea preoţilor, domnia sa a arătat că, prevederile 
Ordinului 830/1998 pot fi valabile numai în condiţiile în care aceştia vor 
funcţiona ca salariaţi pe schema caselor de asigurări de sănătate. 
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În acelaşi sens a luat cuvântul domnul dep.prof.Miloş 
Aurel care a subliniat că Ministerul Sănătăţii nu are dreptul de a 
reprezenta Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în cadrul acestui 
protocol. În condiţiile în care acest protocol va fi încheiat, domnia sa 
propune ca aceste cheltuieli să fie suportate de la bugetul de stat. 

În cadrul discuţiilor care au urmat la punctul cinci al 
ordinei de zi s-au constatat multe neclarităţi conţinute de Nota înaintată 
de către Ministerul Sănătăţii privind modificările propuse la rectificarea 
Bugetului de stat pe anul 1998. În această situaţie, la propunerea 
domnului dep.dr.Ion Berciu, comisia a hotărât ca, la viitoarea şedinţă, 
să fie chemat domnul ministru al sănătăţii sen.av.Hajdu Gabor pentru 
a aduce lămuririle necesare. 

La lucrările comisiei nu au fost înregistrate absenţe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 


