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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 21 martie 2000 între orele 9 – 13,30, 22 martie 2000 între orele 9 – 
14,00 şi 23 martie 2000 între orele 9 – 12,00 având următoarea ordine de zi: 

1. Audierea punctului de vedere al domnului sen.Hajdu 
Gabor, ministrul sănătăţii, asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
2000. 

2. Audierea domnului Marius Petcu, preşedintele 
SANITAS, asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiunii de 
asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Asistenţilor Medicali din România. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat 
pe anul 2000 (în comun cu Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a 
Senatului României). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 (în comun cu Comisia pentru 
sănătate, ecologie şi sport a Senatului României). 

În vederea finalizării procesului de avizare a Legii bugetului de 
stat pe anul 2000, în cadrul competenţelor de care dispune, Comisia pentru 
sănătate şi familie şi-a continuat seria de audieri prin invitarea domnului 
sen.Hajdu Gabor, ministrul sănătăţii. 
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În expunerea care a urmat, domnul ministru al sănătăţii 
sen.Hajdu Gabor a arătat că Ministerul Sănătăţii nu a solicitat fonduri 
suplimentare, în afara prevederilor bugetare, deoarece nu au putut fi 
identificate alte surse de finanţare. În aceste condiţii prevederile bugetare 
pentru sănătate pe anul 2000 se situează, în valoare reală, sub nivelul celor 
prevăzute pentru anul anterior. Singurele propuneri înaintate de către 
Ministerul Sănătăţii au ca obiect posibilitatea operării de modificări în cadrul 
sumei de 4.433 miliarde lei. Aceste modificări au în vedere restructurarea 
personalului medico-sanitar, la un nivel rezonabil şi asigurarea majorărilor 
salariale în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În proiectarea 
bugetului pentru sănătate pe anul 2000 s-a ţinut cont şi de acoperirea unor 
cheltuieli prin intermediul bugetului fondului de asigurări sociale de 
sănătate. De exemplu, în anul 2000, acţiunile de medicină curativă şi o parte 
din cele cuprinzând prevenţia unor afecţiuni, care fac obiectul programelor 
naţionale de sănătate, vor fi suportate din bugetul fondului de asigurări 
sociale de sănătate. Pentru  suplimentarea fondurilor necesare derulării 
acestor programe de sănătate se va apela şi la creditări externe. 

În ceea ce priveşte restructurarea personalului medico-sanitar, 
domnul ministru al sănătăţii a ţinut să sublinieze că există o evidenţă precisă 
a tuturor salariaţilor pe judeţe precum şi a nivelului salarial. S-au pregătit 
criterii după care se vor opera aceste reduceri de personal, fără să se afecteze 
calitatea actului medical, astfel încât să nu se mai genereze noi tensiuni 
sociale. 

În finalul audierii, domnia sa a solicitat Comisiei pentru 
sănătate şi familie sprijinul necesar pentru susţinerea propunerilor înaintate 
de către Ministerul Sănătăţii. 

La cel de-al doilea punct al ordinei de zi, domnul Marius Petcu, 
preşedintele SANITAS a solicitat Comisiei pentru sănătate şi familie, în 
numele membrilor acestui sindicat, reanalizarea punctului de vedere al 
comisiei asupra proiectului de Lege privind exercitarea profesiunii de 
asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Asistenţilor Medicali din România. Sindicatul SANITAS cuprinde 
aproximativ 80% din numărul de asistenţi medicali, cu filiale în aproape 
toate judeţele. Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat iar Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, sesizată în fond, a avizat-o 
negativ, concretizat printr-un raport de respingere. În opinia sa, acest proiect 
de lege, care are menirea de a întări autoritatea profesională a acestei 
categorii de personal medical, cuprinde suficiente prevederi care să 
demonstreze că asistenţii medicali îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea 
medicului. În condiţiile actuale între diversele organizaţii sindicale ale 
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asistenţilor medicali au loc dispute privind reprezentativitatea. Aceste 
sindicate sunt înfiinţate prin prevederile Legii nr.21/1924 şi pentru a curma 
aceste dispute ar fi necesară înfiinţarea, prin lege, a unei organizaţii 
profesionale unice reprezentată de Colegiul Asistenţilor Medicali din 
România. Această organizaţie profesională reprezentativă ar trebui să aibă 
printre atribuţii şi aceea de judecare a litigiilor, abaterilor inclusiv a cazurilor 
de culpă medicală. 

În intervenţiile care au urmat, în urma prezentării făcute de 
domnul Marius Petcu, marea majoritate a membrilor comisiei au arătat că 
responsabilitatea actului medical cade în responsabilitatea directă a 
medicului. Actul medical reprezintă o complexitate de “gesturi medicale”. 
Asistentul medical, care este prestator de gesturi medicale, trebuie să-şi 
desfăşoare activitatea numai sub supravegherea directă şi controlul 
medicului, mai ales datorită faptului că există riscul ca şi cele mai simple 
gesturi medicale să aducă prejudicii sănătăţii pacientului, chiar şi decesul 
acestuia. 

În ceea ce priveşte problema înfiinţării Colegiului Asistenţilor 
Medicali din România, în prezent, există o organizaţie care poartă acest 
nume şi s-a înfiinţat prin hotărâre judecătorească în baza Legii nr.21/1924. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu a promis, în numele comisiei, că 
va lua în discuţie oportunitatea reanalizării acestui proiect de lege, mult 
discutat şi controversat. 

Şedinţa comună a Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi a Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului a avut 
ca obiect avizarea în fond a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000 
şi a proiectului bugetului asigurărilor sociale pe anul 2000. La şedinţă au 
participat 13 deputaţi şi 9 senatori, fiind îndeplinite condiţiile regulamentare 
de cvorum. 

În urma discuţiilor şi audierilor care au avut loc, pe marginea 
proiectului bugetului de stat pe anul 2000, s-au concretizat o serie de 
amendamente care fac obiectul avizului comun. 

În sensul celor solicitate de către Ministerul Sănătăţii, bugetul 
pentru sănătate nu a fost suplimentat, înregistrându-se doar unele 
redistribuiri între poziţii. 

Pentru lichidarea debitelor acumulate în anul 1999 de către 
spitale şi alte unităţi sanitare, până la data de 30 septembrie 1999, rezultate 
din acordarea asistenţei medicale s-a hotărât, cu 19 voturi pentru şi 3 
abţineri, ca aceste datorii să fie suportate din bugetul fondului de asigurări 
sociale de sănătate. 
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În ceea ce priveşte bugetul fondului de asigurări sociale de 
sănătate s-a hotărât, în unanimitate, ca veniturile să se suplimenteze cu 
2.486,4 miliarde lei prin acordarea unei subvenţii, în baza art.51 lit.b) din 
Legea nr.145/1997, de 2.200 miliarde lei şi prin încasările de creanţe la acest 
fond, din anii precedenţi, în sumă de 286,4 miliarde. 

Subvenţia bugetară solicitată este destinată decontării serviciilor 
medicale şi plata datoriilor din anul precedent pentru unităţile sanitare 
prevăzute la art.5 din H.G.nr.546/1999 şi pentru decontarea serviciilor 
medicale acordate persoanelor prevăzute prin legi speciale. Susţinerea 
financiară a acestei propuneri poate veni şi din excedentul din anul 
precedent. 

La capitolul cheltuieli, în aviz, se propune majorarea cu aceeaşi 
sumă, 2.486,4 miliarde lei. 

Cele două comisii au votat, în unanimitate, avizarea favorabilă a 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000, cu amendamentele 
prezentate. 

Tot în unanimitate a fost votată şi avizarea favorabilă, în forma 
prezentată, a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2000. 

Din numărul total al membrilor (14) a absentat motivat domnul 
dep.dr.Francisc Baranyi (Grupul Parlamentar al UDMR). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

DEP.PROF.DR.ION BERCIU 
 

 
 

 
 


