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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 21.06.2005 între orele 14,00-18,30 şi în ziua de 30.06.2005 între 

orele 9,00 – 12,00  având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sprijinul 

acordat tinerilor, în vederea întemeierii unei familii  (Plx 260/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

susţinerea familiilor tinere  (Plx 259/2005). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2005 privind 

repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10 %, potrivit legii, în 

bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 

2005. 

4. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 

pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul 

Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate 

publică şi proprietate privată a statului (PLX 217/2005). 

5. Diverse. 

Administrator
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6. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 Lucrările  comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată 

în unanimitate. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, 

dl.prof.dr.Mircea Cinteză, ministrul sănătăţii , dl.Ervin Szekely , secretar 

de stat, Ministerul Sănătăţii, senatori, profesori universitari şi directori de 

spital  distinse personalităţi ale lumii medicale româneşti. 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea propunerii legislative privind sprijinul acordat tinerilor, în 

vederea întemeierii unei familii  (Plx 260/2005), adoptat de Senat în 

şedinţa din 16 iunie 2005. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare sprijinul ce ar 

urma să fie acordat tinerilor în vederea întemeierii unei familii. În opinia 

iniţiatorului propunerea legislativă are ca scop stimularea căsătoriilor şi 

creşterea ratei natalităţii. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea 

propunerii legislative privind sprijinul acordat tinerilor, în vederea 

întemeierii unei familii  (Plx 260/2005), în forma înaintată de Senat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea propunerii legislative privind susţinerea familiilor tinere  (Plx 

259/2005), adoptat de Senat în şedinţa din 16 iunie 2005. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare sprijinul ce ar 

urma să fie acordat familiilor tinere prin majorarea sumei de la 200 euro, 

aşa cum este prevăzut în Programul pentru susţinerea familiei tinere, la 50 



 3

milioane lei , sumă care poate constitui un minim ajutor la întemeierea 

unei familii tinere. 

În urma dezbaterilor, comisia a hotărât, în unanimitate, acordarea 

avizului favorabil asupra propunerii legislative privind susţinerea 

familiilor tinere  (Plx 259/2005), în forma înaintată de Senat.. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea, în 

fond, a  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 46/2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie 

de 10 %, potrivit legii, în bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate pe anul 2005 ( PLX 268/2005), adoptat de Senat, în 

şedinţa din 23 iunie 2005. 

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

comisiei reţinerea de 10 % din prevederile aprobate, conform Legii 

nr.500/2002 privind finanţele publice, la repartizarea fondurilor pe 

domenii de asistenţă medicală a condus la încheierea unor contracte, între 

casele de asigurări de sănătate şi furnizorii de servicii medicale şi 

farmaceutice, mai mici decât în anul precedent. 

În prezent, unele farmacii au ajuns în situaţia în care şi-au epuizat 

în primele două luni ale anului curent sumele contractate pe anul 2005, 

iar spitalele care au avut arierate din anul 2003 nu îşi pot asigura plăţile 

curente pentru cheltuieli materiale, utilităţi şi hrană. 

Situaţia actuală din sectorul sanitar poate fi ameliorată temporar 

prin promovarea prezentului proiect de lege, care deblochează, începând 

cu luna iunie 2005, sumele reţinute în procent de 10 % , potrivit legii, din 

sumele aprobate pentru cheltuieli materiale şi prestări de servicii cu 

caracter funcţional din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate . 
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În urma dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea 

proiectului de lege cu un amendament de formă, care va face obiectul 

raportului comisiei. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere proiectul de 

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 

pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul 

Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate 

publică şi proprietate privată a statului (PLX 217/2005), adoptat de Senat 

în şedinţa din 2 iunie 2005. 

În urma dezbaterilor s-au concluzionat următoarele: 

- În orice ţară din lume asistenţa medicală globală se asigură 

numai prin spitalele publice întrucât bolnavii trebuie să aibă acces la 

aceasta.  

- Privatizarea Institutului Clinic Fundeni ar duce la pierderea 

unei unităţi strategice pentru politica de sănătate şi la oprirea activităţii 

acestei baze clinice şi centru de cercetare al Academiei de Ştiinţe 

Medicale , deoarece o instituţie privată nu-şi va permite să cheltuie  bani 

pentru activităţi neprofitabile investitorului, dar care sunt obligatorii 

pentru funcţionarea sistemului de sănătate; în toate ţările europene, aceste 

unităţi strategice necesare învăţământului, cercetării şi promovării 

activităţilor de vârf în domeniul medical sunt menţinute ca unităţi sanitare 

publice şi sunt protejate de către stat. 

- Privatizarea în sănătate este necesară şi trebuie făcută cu 

discernământ , Ministerul Sănătăţii neavând obligaţia de a asigura condiţii 

pentru dezvoltarea asigurărilor private de sănătate într-un spital public. 

Aceasta nu trebuie să înceapă cu Institutul Clinic Fundeni care reprezintă 

„ nava amiral  a medicinii româneşti”; menţinerea ca unitate publică se 
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justifică şi prin faptul că peste 65 % din bolnavii internaţi sunt transferaţi 

de la alte unităţi spitaliceşti din ţară sau din municipiul Bucureşti. 

- Documentele privind privatizarea Institutului Clinic 

Fundeni, prezentate în cadrul lucrărilor comisiei, nu aduc nici un 

argument în plus în favoarea concesionării. Institutul Clinic Fundeni 

corespunde cerinţelor de standard de îngrijire europeană asigurând o 

asistenţă medicală de calitate. 

- Privatizarea Institutului Clinic Fundeni , doar aparent, 

degrevează statul de o cheltuială; managementul din această unitate 

sanitară nu reprezintă o problemă majoră; necesitatea privatizării aşa cum 

rezidă, în opinia Ministerului Sănătăţii, din pierderea a 425 miliarde lei/an 

şi din dorinţa de eficientizare a managementului este nejustificată întrucât 

datoriile spitalului sunt subfinanţări rostogolite începând cu anul 2000. 

În urma dezbaterilor comisia a hotărât cu 11 voturi pentru şi 1 vot 

împotrivă admiterea fără modificări a proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 pentru 

aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul 

Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate 

publică şi proprietate privată a statului (PLX 217/2005) din următoarele 

considerente: 

- Emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2005 s-a 

făcut fără nici o consultare prealabilă a conducerii institutului şi nici a 

conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 

Bucureşti, care are numeroase baze clinice în acest spital şi ale cărei 

cadre didactice sunt personalităţi de prestigiu ale lumii medicale. 

- Argumentele de ordin financiar care au fost invocate în 

expunerea de motive la prezenta ordonanţă de urgenţă nu rezistă la o 

analiză atentă şi obiectivă; Institutul Clinic Fundeni se află în graficul 

impus de către Ministerul Sănătăţii pentru anul 2005 în ceea ce priveşte 
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decontarea furnizorilor iar datoriile din anul 2004 reprezintă costurile 

operaţiilor de transplant care nu au fost acoperite nici de către Ministerul 

Sănătăţii , nici de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , în 

cadrul programelor  naţionale de sănătate; costurile angajamentelor legale 

pentru furnizorii de medicamente şi materiale sanitare, precum şi 

costurile privind serviciile medicale acordate pacienţilor, care s-au situat 

peste indicatorii contractaţi , se datorează exclusiv faptului că peste 65 % 

dintre  bolnavii internaţi sunt transferaţi de la alte unităţi spitaliceşti din 

ţară sau din municipiul Bucureşti. 

- Nu există deficite generate de managementul actual, ci este 

vorba de datorii istorice ( 456 miliarde lei), datorii care persistă de ani de 

zile şi care nu se datorează managementului de la Institutul Clinic 

Fundeni . Institutul Clinic Fundeni este una din puţinele, dacă nu singura 

unitate medicală din ţară care derulează concomitent trei programe de 

transplant ( renal, hepatic şi medular de mare importanţă pentru viaţa 

pacienţilor; din punct de vedere financiar, efectuarea acestor intervenţii 

medicale în ţară a însemnat realizarea unor importante economii la 

bugetul de stat, care suportă, potrivit legii,  contravaloarea acestor 

tratamente medicale în clinicile din străinătate; trecerea activităţii de 

transplant desfăşurate în institut, în sistem privat reprezintă anularea 

eforturilor şi acumulărilor de până acum spre o medicină europeană, 

viabilă şi competitivă. 

- Este previzibilă strategia unui investitor privat de a refuza 

tratarea pacienţilor din teritoriu care suferă de boli grave şi a căror 

îngrijiri sunt costisitoare şi de a orienta activitatea medicală către alte 

segmente care sunt profitabile şi care să permită recuperarea rapidă a 

investiţiei. 

- Institutul Clinic Fundeni reprezintă o tradiţională şi 

prestigioasă bază clinică , cadrele universitare care desfăşoară în acelaşi 
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timp activitate medicală şi didactică universitară, primesc indemnizaţii 

clinice care nu vor fi suportate de investitorul privat. 

- În cadrul Institutului Clinic Fundeni funcţionează colective 

de cercetare, aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Medicale şi care 

derulează importante contracte de cercetare ştiinţifică medicală cu 

parteneri din ţară şi străinătate; acest gen de activităţi nu se pot desfăşura 

cu aceeaşi eficienţă într-o unitate privată care are, ca principal scop, 

recuperarea investiţiei şi astfel programele de cercetare medicală vor fi 

întrerupte. 

- Institutul Clinic Fundeni este, totodată, unitate medicală 

strategică deoarece secţia de radioterapie a institutului se află în 

subordinea Centrului de Cercetare al Ministerului Apărării Naţionale; în 

condiţiile privatizării, acest caracter al unităţii spitaliceşti nu s-ar mai 

putea păstra. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi comisia a luat în discuţie situaţia creată 

la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Microbiologie 

I.C.Cantacuzino, ca urmare a licitaţiei privind achiziţionarea de vaccinuri 

pe anul 2005 . 

În urma audierilor şi discuţiilor s-au desprins următoarele aspecte: 

- Institutul Cantacuzino a luat cunoştinţă din presă despre 

eliminarea sa de la licitaţia/2005 pentru  vaccinul antigripal ;  în caietul 

de sarcini se prevede expres achiziţionarea , a întregului lot de 1 milion 

de doze, de la o singură firmă. Institutul este dezavantajat întrucât nu 

poate produce decât 600.000 doze anual şi, în consecinţă, chiar dacă au 

preţul cel mai scăzut ( cu 20.000 lei mai puţin ) nu poate participa la 

licitaţie. 
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- Pierderile pe care le va suferi Institutul Cantacuzino prin 

neparticiparea la licitaţie, vor avea efecte asupra retehnologizării şi 

dezvoltării acestuia. 

- În prezent, modernizarea, obţinerea GMP-ului pentru 

vaccinuri ca şi dezvoltarea producţiei de vaccinuri din cadrul Institutului 

Cantacuzino, singura unitate de profil din ţară , nu se poate face din cauza 

unei subfinanţări cronice. 

- Institutul a solicitat Ministerului Sănătăţii în repetate rânduri, 

sprijin financiar pentru a aduce secţia de vaccinuri la standarde 

internaţionale, însă acest lucru s-a realizat numai în mică măsură . 

În urma discuţiilor s-au concluzionat următoarele: 

- Institutul I.C.Cantacuzino, conform comunicatului 

Ministerului Sănătăţii , nu are limitat accesul la licitaţia privind 

achiziţionarea dozelor de vaccin antigripal/2005; distribuitorii care 

ofertează au obligaţia să asigure întregul necesar de vaccinuri, indiferent 

dacă producţia acestora provine de la una sau mai multe surse. În 

consecinţă vaccinurile produse de Institutul Cantacuzino se pot  regăsi în 

oferta oricăruia dintre distribuitori. 

- Ministerul Sănătăţii este preocupat de modernizarea şi 

dezvoltarea producţiei româneşti de vaccinuri, lucru dovedit şi de 

condiţiile speciale oferite , în licitaţii , pentru produsele institutului; 

Ministerul Sănătăţii va adopta un pachet de măsuri de restructurare care 

să ajute institutul să găsească finanţare privată în vederea modernizării şi 

dezvoltării producţiei de vaccinuri româneşti. 

- Este necesar ca Institutul Cantacuzino să rămână o instituţie 

publică. Privatizarea acestuia ar duce la pierderea unei unităţi strategice 

pentru politica de sănătate şi, probabil, la oprirea unei activităţi de 

producere a serurilor şi vaccinurilor absolut necesare; o instituţie privată 

nu-şi va permite să cheltuie bani pentru activităţi neprofitabile 
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investitorului ( cercetare, învăţământ), dar care sunt obligatorii pentru 

funcţionarea sistemului de sănătate şi pentru menţinerea stării de sănătate 

a populaţiei. În toate ţările aceste unităţi strategice sunt protejate de stat. 

- Comisia a hotărât iniţierea unor dezbateri cu Ministerul 

Sănătăţii asupra rolului strategic pe care trebuie să-l aibă institutul şi 

pentru acordarea acestui statut. De asemenea s-a hotărât ca, în următoarea 

sesiune parlamentară, să se iniţieze o discuţie privind găsirea unor fonduri 

pentru introducerea GMP la seruri şi vaccinuri. 

În continuare, comisia a discutat art.16 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2005 care prevede eliminarea gratuităţilor la 

medicamente pentru copii, gravide şi lehuze. În şedinţa Plenului Camerei 

Deputaţilor din 28.06.2005 , Comisia pentru sănătate şi familie a solicitat 

retrimiterea la comisie a raportului asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 în vederea 

consultării punctului de vedere al Ministerului  Finanţelor Publice, care 

va fi înaintat comisiei  . 

În urma discuţiilor, Comisia pentru sănătate şi familie a apreciat că 

menţinerea gratuităţii la medicamente pentru copii, gravide şi lehuze este 

necesară şi în consecinţă se impune găsirea unor surse financiare. 

În continuare, comisia a discutat şi alte probleme privind activitatea 

acesteia în perioada vacanţei parlamentare. 

 

La punctul 6 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. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (15) în ziua de 28.06.2005 

au absentat motivat 2 deputaţi : dl.dep.dr.Buşoi Cristian  ( Grup 

Parlamentar al PNL ) şi dl.dep.dr.Boeriu Valeriu Victor (Grupul 
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Parlamentar al PNL).În conformitate cu art.48 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor la lucrările comisiei din ziua de 28.06.2005 a participat 

dl.dep.Claudiu Manda ( Grup Parlamentar al PSD ) care l-a înlocuit pe 

dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD ) . 

 Din numărul total al membrilor comisiei (15) la lucrările comisiei 

din ziua de 30.06.2005 au absentat motivat 4 deputaţi după cum urmează: 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Miron 

Mitrea (Grupul Parlamentar al PSD), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup 

Parlamentar al PNL )  şi dl.dep.dr.Boeriu Valeriu Victor (Grupul 

Parlamentar al PNL). 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN 
  

 

 

 

 

 
 


