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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi. 

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. Comisia a adoptat, 

în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind plata 

datoriilor pentru medicamente către furnizori ( Plx 581/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind azilul în 

România ( PLX 44/2006). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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

a procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative privind plata 

datoriilor pentru medicamente către furnizori ( Plx 581/2005) care a fost 

respinsă de către Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2005, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum reiese din programul de guvernare 2005 – 2008, la 

Capitolul VIII „Politica în domeniul sănătăţii” în care sunt reliefate 
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responsabilităţile ce îi revin Guvernului în planul strategiei în domeniul 

sănătăţii, una din priorităţile Guvernului va fi achitarea integrală până în 

2006 a tuturor datoriilor existente către furnizori în sistemul sanitar, 

pentru a introduce respectarea fermă a contractelor în domeniul sanitar. 

Prin reforma în sistemul de sănătate întreaga activitate în domeniul 

sanitar va avea la bază contracte civile atât între asiguraţi şi casele de 

asigurări, cât şi între acestea din urmă şi furnizori. 

Pentru a facilita activitatea de contractare acordând credibilitate 

contractanţilor, iniţiatorii au propus acest proiect legislativ pentru a 

acorda un caracter imperativ intenţiilor Guvernului. 

Astfel, se propune ca, până la data de 31 decembrie 2005, Guvernul 

va achita , integral, către furnizori, datoriile existente în sistemul sanitar, 

din acest an, precum şi din anii precedenţi. 

După cum s-a reţinut în cadrul dezbaterilor, promovarea unui act 

normativ care să reglementeze plata datoriilor din sistemul sanitar, până 

la o anumită dată, fără a ţine seama de etapele de implementare a 

celorlalte măsuri necesare realizării reformei sistemului sanitar, inclusiv 

cele de natură legislativă, nu reprezintă o rezolvare a problemei din 

sistemul sanitar. 

Plata datoriilor existente trebuie să fie însoţită de măsuri de întărire 

a disciplinei financiare pentru a nu permite acumularea altora noi. Aceste 

măsuri trebuie susţinute şi cu altele care să contribuie la creşterea 

veniturilor şi reducerea cheltuielilor în sistemul asigurărilor sociale de 

sănătate cum ar fi: definirea pachetului de servicii medicale ce poate fi 

susţinut financiar prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, plata 

contribuţiei de către toate categoriile de persoane care au venituri peste 

un anumit plafon, eliminarea facilităţilor reprezentând gratuităţi la 

asistenţa medicală acordate fără a avea în vedere veniturile asiguraţilor, 
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externalizarea activităţilor care nu fac obiectul asigurărilor sociale de 

sănătate. 

Plata serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor 

sanitare şi a dispozitivelor sanitare se realizează din veniturile Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art.56 

lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, 

aprobate cu modificări şi completări prin Legea nr.583/2004. 

Având în vedere că asigurările sociale de sănătate reprezintă 

principalul sistem de finanţare a ocrotirii şi promovării sănătăţii 

populaţiei, suportarea din Fondul  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate a costurilor pentru achitarea integrală a datoriilor existente, 

pentru medicamentele din acest an şi din anii precedenţi, până la 31 

decembrie 2005, ar crea disfuncţionalităţi în repartizarea şi utilizarea 

sumelor necesare pentru asigurarea serviciilor medicale, în condiţiile în 

care acest lucru nu se realizează printr-o rectificare bugetară. 

Punerea în aplicare a măsurii prevăzute în această iniţiativă 

parlamentară ar conduce la o creştere substanţială a cheltuielilor 

bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru 

anul 2005. 

Prin urmare ar fi fost necesară menţionarea resurselor bugetare din 

care urmează a fi achitate datoriile existente în sistemul sanitar, conform 

prevederilor art.138 alin.(5) din Constituţia României republicată, care 

prevede că nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea 

sursei de finanţare. 

Se constată că Parlamentul României a adoptat Legea nr.149/2005 

privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei 

medicale, conform căreia „ sumele reprezentând contravaloarea 

medicamentelor eliberate în tratamentul ambulatoriu şi a serviciilor 
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medicale prestate, care depăşesc valoarea contractată în anul 2004 de 

casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor 

de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 

cu furnizorii de medicamente şi servicii medicale, se cuprind în 

angajamentele legale ale anului 2005.” 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative privind plata datoriilor pentru medicamente către 

furnizori ( Plx 581/2005). 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege privind 

azilul în România ( PLX 44/2006). 

În cadrul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană , 

autorităţilor române le revine sarcina îndeplinirii obligaţiilor asumate cu 

privire la alinierea legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar din 

domeniul azilului. Actuala legislaţie naţională privind azilul este 

rezultatul unor modificări succesive aduse Ordonanţei Guvernului 

nr.102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobată 

prin Legea 323/2001. 

Elaborarea proiectului noii Legi privind azilul în România a fost 

necesară pentru armonizarea deplină a legislaţiei naţionale cu prevederile 

acquis-ului comunitar în domeniul azilului. Totodată, proiectul de lege 

reglementează aspecte referitoare la funcţionarea sistemului de azil din 

România, fiind introduse prevederi exprese care reflectă practica 

dezvoltată în acest domeniul la nivel naţional. 
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În vederea îndeplinirii obligaţiilor de stat membru începând cu data 

aderării la Uniunea Europeană , prezentul proiect de lege urmăreşte 

crearea cadrului legal necesar şi stabilirea relaţiilor de cooperare 

interinstituţională pentru implementarea unor acte comunitare, care nu 

necesită transpunere. 

Printre principalele modificări şi completări aduse prin proiectul 

noului act normativ în domeniul azilului se face referire şi la reunificarea 

familiei prin care a fost extinsă posibilitatea acordării, la cerere, a 

statutului de refugiat şi copiilor minori din căsătoriile încheiate după 

intrarea pe teritoriul României, din afara căsătoriei sau adoptaţi de 

beneficiarul principal al formei de protecţie. De asemenea, a fost 

prevăzută posibilitatea reunificării familiei şi în cazul beneficiarilor 

protecţiei subsidiare sau, după caz, a protecţiei umanitare temporare. 

De asemenea, au fost îndeplinite cu ocazia elaborării prezentului 

proiect de act normativ dispoziţiile referitoare la procedurile aplicabile în 

procesul de elaborare a actelor normative pentru asigurarea transparenţei 

decizionale în administraţia publică, prevăzute de Legea nr.52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

avizat favorabil, în unanimitate, proiectul de Lege privind azilul în 

România ( PLX 44/2006) în forma înaintată de către Senat. 

La punctul trei  al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  

La punctul patru 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. 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  
 


