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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl.dep.prof.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.23/2006 privind creşterile salariale ce se vor 

acorda în anul 2006 personalului contractual din unităţile sanitare publice 

din sectorul sanitar  ( PLX 309/2006) ( în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială) - adoptare. 

2. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în 

vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării 
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fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative       

( PL 406/2003) – adoptare  .  

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind asigurările 

sociale de sănătate ( PlX 410/2004) - respingere. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului de execuţie 

al bugetului fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 

contului general al datoriei publice aferente anului 2004 ( PLx 388/2005)      

( aviz comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului) - adoptare. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Protocolului Adiţional la Convenţia împotriva dopajului ( Strasbourg 1989), 

adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002 (PLx 515/2006) - adoptare. 

6. Diverse. 

7. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia  a procedat la examinarea, în 

fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.23/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar      

( PLX 309/2006) adoptat de către Senat în şedinţa  din 12 aprilie 2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  informează 

membrii comisiei că proiectul de lege a fost înaintat spre dezbatere atât 

Comisiei pentru sănătate şi familie cât şi Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială. Cu adresa nr.27/306 din 31 mai 2006 Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială anunţă Comisia pentru sănătate şi familie că a dezbătut şi 
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finalizat proiectul de lege, precizând că acesta a fost aprobat în forma 

prezentată de Senat. 

 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege este în conformitate cu art.33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2005, 

cu modificările ulterioare, care prevede că salariile de bază prevăzute în 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului mai sus menţionată se vor actualiza prin 

aplicarea creşterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale. 

Totodată, în Legea nr.404/2005 privind abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanţe,  articolul 1 punctul X poz.8 prevede că Guvernul este 

abilitat  să emită ordonanţe pentru reglementarea creşterilor salariale ce se 

vor acorda în anul 2006 personalului din sectorul bugetar, salarizat potrivit 

legilor speciale de salarizare. 

În contextul acestor reglementări, personalul contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar beneficiază, în anul 2006, de majorarea 

salariilor de bază în două etape, respectiv cu 5 % începând cu data de 1 

februarie 2006 faţă de nivelul din luna ianuarie 2006 şi cu 6 % începând cu 

data de 1 septembrie 2006 faţă de nivelul din august 2006. 

În continuare dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

propune adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că promovarea proiectului de lege 

este în conformitate cu prevederile Legii nr.404/2005. Este de acord cu 

propunerea antevorbitorului său. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

proiectul de lege, iar comisia votează, în unanimitate, adoptarea proiectului 

de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2006 privind 
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creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din 

unităţile sanitare publice din sectorul sanitar( PLX 309/2006) în forma 

adoptată de către Senat. 

 

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

dezbătut a proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei 

financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, 

precum şi modificarea unor acte normative ( PL 406/2003). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că obiectul de 

reglementare al prezentului proiect de ordonanţă de urgenţă îl constituie 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a 

Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare 

publice de interes judeţean şi local, în scopul eficientizării utilizării 

fondurilor în sistemul sanitar şi a stabilirii modalităţilor de plată a creanţelor 

anterioare datei de 31 decembrie 2002, precum şi modificarea art.8 din 

Legea nr.309/2002, privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi 

persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 

Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961 şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.170/1999 privind acordarea în mod gratuit a asistenţei 

medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane 

prevăzute în legi speciale. 

În continuare dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată 

că, prin apariţia Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de 

întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar şi a Legii 

nr.59/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind 
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administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, 

articolele I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 au fost 

abrogate. Ca urmare propune eliminarea textelor de la articolul unic, art.I şi 

art.III. Supune la vot amendamentele.  

Comisia a votat, în unanimitate, amendamentele de eliminare a 

articolului unic, art.I şi art.II. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, prin intrarea în vigoare a Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, articolul II şi anexa la 

prezenta ordonanţă de urgenţă au rămas fără obiect şi, în consecinţă, propune 

abrogarea art.II . 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate . 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că punctele 2 şi 3 ale articolului IV din 

prezenta ordonanţă de urgenţă, au rămas fără conţinut deoarece Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.170/1999 aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr.783/2001 a fost modificată şi completată ulterior prin 

Ordonanţa Guvernului nr.30/2004 şi aprobată prin Legea nr.121/2004; 

domnia sa propune eliminarea punctelor 2 şi 3 la art.IV. 

Supuse la vot cele 2 amendamente au fost votate în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a supus la vot iar 

Comisia pentru sănătate şi familie a adoptat, în unanimitate, proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 

privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii 

eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor 

acte normative ( PL 406/2003) cu amendamentele care vor face obiectul 

raportului. 
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La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea propunerii legislative privind asigurările sociale de 

sănătate ( PlX 410/2004), respinsă de către Senat în şedinţa din 24 iunie 

2004 . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că propunerea 

legislativă cuprinde prevederi privind un nou mod de organizare şi 

funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, domeniu care până 

la data intrării în vigoare a Titlului VIII „Asigurări sociale de sănătate” din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , a fost reglementat 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. Pe fond în cuprinsul propunerii legislative se 

regăsesc , cu unele modificări şi completări majoritatea prevederilor Legii 

nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate. 

Domnia sa propune respingerea propunerii legislative întrucât la data 

de 28 mai 2006 a intrat în vigoare Legea nr.95 privind reforma în sănătate 

Titlului VIII „Asigurări sociale de sănătate”. 

Supusă la vot propunerea de respingere a propunerii legislative 

privind asigurările sociale de sănătate ( PlX 410/2004) este votată în 

unanimitate. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi avizare 

proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului fondului  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei publice 

aferente anului 2004 ( PLx 388/2005) . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în anul 

2004, cheltuieli pentru sănătate în sumă de 12.246,8 miliarde lei au fost 
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destinate pentru: alte instituţii şi acţiuni sanitare 6.415,8 miliarde lei              

( 52,4%), servicii publice descentralizate 3.702,6 miliarde lei (30,2%), 

spitale 1.388,1 miliarde lei (11,3%), centre de transfuzii sanguine 608,9 

miliarde lei (5 %), creşe 4,6 miliarde lei. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că execuţia bugetului Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate s-a încheiat la finele anului 

2004 cu un deficit de 1.920,8 miliarde lei care se acoperă din excedentul din 

anii precedenţi.  

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate prezintă venituri 

încasate în sumă de 68.774,4 miliarde lei şi cheltuieli în sumă de 70.013,8 

miliarde lei. 

Veniturile încasate în sumă de 68.774,4 miliarde lei s-au constituit în 

principal din: contribuţia de la persoane juridice sau fizice care angajează 

personal salariat 32.488,8 miliarde lei ( 47,2%); contribuţia datorată de 

persoanele asigurate care au calitatea de angajat 31.859,1 miliarde lei            

( 46,3%); venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către AVAS 

1.252,3 miliarde lei (1,8 %). 

Din veniturile constituite s-au efectuat cheltuieli pe parcursul anului în 

sumă de 70.013,8 miliarde lei, în principal pentru: servicii medicale 

spitaliceşti 32.386,9 miliarde lei (46,3%), medicamente cu şi fără contribuţie 

personală în tratamentul ambulatoriu 11.383,5 miliarde lei (16,3 %), 

medicamente utilizate în tratamentul în spital 6.379,8 miliarde lei (9,1 %), 

asistenţă medicală primară 3.504,8 miliarde lei (5%), asistenţă medicală 

ambulatorie pentru specialităţi paraclinice 2.006,1 miliarde lei (2,9%).  

Din veniturile colectate s-a constituit şi fondul de rezervă al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate în sumă de 681,4 miliarde lei. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune avizarea  

favorabilă a proiectului de lege. 

Comisia , în unanimitate, a avizat favorabil  proiectul de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 

de execuţie al bugetului fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2004 ( PLx 

388/2005) în forma înaintată de iniţiator. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, comisia a dezbătut şi avizat proiectul 

de Lege pentru ratificarea Protocolului Adiţional la Convenţia împotriva 

dopajului  ( Strasbourg 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002 

(PLx 515/2006). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că folosirea 

pe scară tot mai largă a substanţelor şi metodelor interzise în rândul 

sportivilor, faptul că utilizarea acestora pune în pericol sănătatea celor care 

le utilizează, precum şi principiile etice şi educative consacrate prin 

Convenţia împotriva  dopajului adoptată în cadrul Consiliului Europei, la 

Strasbourg la 16 noiembrie 1989, convenţie ratificată de Parlamentul 

României prin Legea nr.171/1998, impune crearea unui cadru legislativ 

coerent, unitar, aplicabil sferei de relaţii sociale specifice. 

Protocolul Adiţional la Convenţia împotriva dopajului stipulează 

recunoaşterea reciprocă a controalelor anti-doping în conformitate cu 

prevederile Convenţiei şi întărirea aplicării acesteia în corelaţie cu situaţiile 

concrete cu care activitatea anti-doping s-a confruntat în ultimii ani.  

Documentul vine în completarea Convenţiei împotriva dopajului 

adoptată de Consiliul Europei la Strasbourg la 16 noiembrie 1989. 
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Considerentele care au determinat adoptarea protocolului Adiţional la 

Convenţia împotriva dopajului sunt următoarele: sportul trebuie să joace un 

rol important în protejarea sănătăţii, în educaţia morală şi fizică, precum şi în 

promovarea înţelegerii internaţionale, iar dopajul pune în pericol principiile 

etice şi valorice ale educaţiei consacrate prin carta Olimpică, Carta 

Internaţională a Sportului şi Educaţiei Fizice. 

Având în vedere cele prezentate domnia sa propune , iar comisia 

votează în unanimitate,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru 

ratificarea Protocolului Adiţional la Convenţia împotriva dopajului                

( Strasbourg 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002 (PLx 

515/2006) în forma înaintată de iniţiator . 

 

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

curente privind activitatea comisiei.  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

activitatea comisiei desfăşurată în perioada 31.05 – 1.06.2006 la Iaşi şi-a 

atins scopul. Domnia sa arată că în urma vizitării principalelor unităţi 

spitaliceşti din judeţul Iaşi se impune implicarea comisiei în rezolvarea 

următoarelor aspecte: 

- finalizarea construcţiei de la Clinica Oncologică Iaşi; în acest 

sens   s-a depus un amendament la Legea bugetului de stat/2006 care nu a 

fost acceptat şi, în consecinţă, comisia va trebui să se implice în aprobarea 

acestuia ; 

- urgentarea punerii în funcţiune a acceleratorului de particule de 

la Clinica Oncologică Iaşi; 

- sprijinirea proiectului de dezvoltare a Centrului de chirurgie 

maxilo-facială Iaşi pentru a se putea face intervenţii şi la copii; 
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- reînfiinţarea unor comisii de specialitate ( de exemplu comisia 

de genetică, comisia de medicină internă) din cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Dl.dep.Movilă Petre  apreciază că a primit semnale bune din teritoriu 

privind iniţiativa comisiei de a-şi desfăşura activitatea în teritoriu. Iniţial, 

domnia sa , ca organizator, a dorit să invite la Iaşi şi Comisia pentru sănătate 

din Parlamentul Republicii Moldova, însă a amânat iniţiativa. Domnia sa 

consideră că „ar fi bine să se invite şi alte comisii pentru sănătate din alte ţări 

( Ungaria, Ucraina, Bulgaria, etc.).” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că aceste invitaţii se pot face oficial 

prin grupurile de prietenie între ţări ( exemplu grupul de prietenie România – 

Republica Moldova). 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că medicina şcolară a fost desfiinţată 

şi, în consecinţă, propune să fie invitaţi la comisie pentru discuţii pe această 

temă reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Sănătăţii pentru a 

stabili împreună ce se poate face. Domnia sa subliniază că medicina 

preuniversitară şi, în special, medicina şcolară rurală sunt inexistente. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

propunerea antevorbitorului său şi propune ca în cel mai scurt timp să se 

facă audieri cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerului Sănătăţi 

pentru a se stabili clar ce aparţine medicinii şcolare. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  informează că, personal, ca membru 

al grupului de prietenie România – Republica Moldova, a făcut demersuri 

pentru activarea relaţiilor cu Republica Moldova; în răspunsul primit s-a 

precizat că se doreşte un alt protocol deoarece cel existent nu este agreat de 

Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Moldova. 
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Referitor la medicina şcolară domnia sa propune elaborarea unei 

propuneri legislative de către membrii comisiei, iar grupul de lucru să fie 

coordonat de dl.dep.dr.Câmpanu Liviu care este medic de familie. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel informează că domnia sa lucrează de 

aproximativ o lună la o propunere legislativă privind medicina şcolară. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că salarizarea medicilor este mult 

inferioară altor categorii profesionale şi, în consecinţă, propune discutarea 

acestui aspect cu ministrul sănătăţii, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi 

familiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul educaţiei şi cercetării prin 

invitarea acestora la comisie. Domnia sa consideră că este o problemă 

urgentă şi ca urmare invitaţia trebuie să se facă cât mai repede. De asemenea 

consideră că miniştrii amintiţi mai sus trebuie să prezinte comisiei 

modalităţile de calcul a salariilor pentru medicii din ţările Uniunii Europene  

( care sunt limitele minime şi maxime ). 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că încă nu a fost elaborată o lege pentru 

salarizarea bugetarilor şi ca urmare „ se poate lupta ca medicii să nu intre în 

această lege, fiind necesară o salarizare separată pentru medici, aşa cum au 

judecătorii.” 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

propunerea făcută de dl.dep.dr.Luchian Ion şi având în vedere că este un 

aspect care trebuie rezolvat urgent propune ca discuţiile cu ministrul 

sănătăţii, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, ministrul 

finanţelor publice şi ministrul educaţiei şi cercetării să se desfăşoare în data 

de 13.06.2006 ora 14,00. 

Supune la vot iar comisia votează ca la şedinţa comisiei din 

13.06.2006 să fie invitaţi la audieri  ministrul sănătăţii, ministrul muncii, 
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solidarităţii sociale şi familiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul 

educaţiei şi cercetării. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ordinea de 

zi a şedinţei comisiei din 13.06.2006, iar comisia votează în unanimitate 

următoarea ordine de zi: 

1. Audieri asupra salarizării personalului medical. 

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2005 pentru prorogarea 

termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 

15/2006). 

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 

333/2005). 

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx 14/2006). 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( PLX 193/2006) . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin informează că în zilele de 9 şi 10.06.2006 va 

avea loc în Bucureşti târgul ONG-urilor de sănătate. Domnia sa propune că 

în ziua de joi, 8.06.2006 ora 10,00 comisia să organizeze discuţii cu aceste 
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ONG-uri pentru a le sprijini în oferta lor de servicii; acestea nu sunt prea 

mediatizate.     

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

propunerea făcută şi apreciază că aceste ONG-uri trebuie sprijinite în cazul 

în care intenţiile lor sunt bune. 

Comisia este de acord cu această propunere. 

 

Joi, 8.06.2006, Comisia pentru sănătate şi familie şi-a continuat 

lucrările cu  masa rotundă având tema „Un altfel de dialog pentru sănătate”.  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că iniţierea 

acestei dezbateri aparţine dl.dep.dr.Paveliu Sorin , secretarul comisiei şi are 

ca scop găsirea unor soluţii privind recunoaşterea reală a activităţii acestor 

ONG-uri care oferă servicii pentru sănătate. 

La discuţii participă reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii  ( dl.Farcaş 

I. , consilier ) , precum şi ai următoarelor asociaţii şi  ONG-uri: 

- Asociaţia Medicilor de Familie – dr.Mărgineanu I. , preşedinte; 

- Romanian Angel Appeal – dr.Mihaela Ştefănescu; 

- Aliat – dr.Eugen Hrişcu; 

- Societatea Română Alzheimer – dr.Letiţia Dobrescu; 

- Crucea Roşie România – dr.Victoria Mihăiescu; 

- Fundaţia de Îngrijiri Comunitare – doamna Gabriela Oancea; 

- Asociaţia Română Anti-SIDA – doamna Liana Velica; 

- Fundaţia Mobilmed – doamna Dana Topală; 

- Fundaţia Medici fără Frontieră – dr.Cristina Crintea şi dr.Emil 

Cochină ; 

- Asociaţia Aripi – Ştefan Bandoi, preşedinte; 

- Fundaţia persoanelor cu cancer – dl.Cezar Irimia ; 
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- Fundaţia Casa Speranţei – doamna Mălina Dumitrescu; 

- Societatea de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală – dr.Borbala 

Koo; 

- UNOPA – doamna Cristina Bucată; 

- Romani Cris – Dănuţ Dumitru. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că a propus comisiei iniţierea acestor 

dezbateri la solicitarea dl.Mărgineanu care este organizatorul Târgului 

pentru ONG-urile pentru sănătate. 

Dl.Emil Cochino apreciază că probleme de sănătate mintală nu sunt în 

atenţia Ministerului Sănătăţii ; s-a înfiinţat Centrul Naţional de Sănătate 

Mintală (CNSM) care nu funcţionează decât pe hârtie. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă dacă acest centru are personalitate 

juridică. 

Dl.Emil Cochino răspunde că CNSM este o structură fără 

personalitate juridică, în cadrul Institutului Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, cu un buget propriu ( aproximativ 300.000 

euro/an). 

Dl.dr.Eugen Hrişcu informează că Amniesty International face 

presiuni asupra României privind reforma în domeniul sănătăţii mintale. 

Comparativ cu Ministerul Administraţiei şi Internelor care gestionează 

foarte bine, prin centre proprii cu angajaţii săi diverse aspecte privind 

sănătatea mintală, în special cele legate de toxicomanie şi droguri, 

Ministerul Sănătăţii nu face „face absolut nimic”. 

Domnia sa apreciază că CNSM trebuie să funcţioneze cât mai urgent. 

Dl.Dănuţ Dumitru arată că programul Romani Cris pentru apărarea 

drepturilor rromilor nu este susţinut de Ministerul Sănătăţii ; „lipseşte total 

comunicarea între asociaţii şi Ministerul Sănătăţii .” 
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Dl.Mărgineanu I. arată că , în cadrul Ministerului Sănătăţii  există o 

persoană desemnată în cadrul Direcţiei de Asistenţă Medicală ( doamna 

Mihaela  Darie) pentru a menţine relaţia cu ONG-urile. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că, în urma acestor dezbateri, comisia 

care s-a oferit să fie mediatorul între ONG-urile pentru sănătate şi Ministerul 

Sănătăţii , va transmite concluziile la Ministerul Sănătăţii  . O primă 

concluzie constă în faptul că în cadrul Ministerului Sănătăţii  trebuie să se 

înfiinţeze un post de consilier care să asigure relaţia cu ONG-urile pentru 

sănătate. O altă concluzie constă în efectuarea demersurilor de către 

Ministerul Sănătăţii  pentru urgentarea punerii în aplicare a Ordinului 

ministrului sănătăţii nr.373/2006  privind înfiinţarea şi funcţionarea CNSM. 

Dl.Borbala Koo arată că există o problemă de fond privind dorinţa 

Ministerului Sănătăţii  de a înfiinţa structuri publice care au acelaşi obiect de 

reglementare ca şi ONG-urile. Reprezentanţii ONG-urilor sunt pentru 

crearea facilităţilor privind accesul acestora la fondurile CNSM. Domnia sa 

afirmă că există o Hotărâre de Guvern/ 2003 prin care Ministerul Sănătăţii  

trebuie să disponibilizeze  fonduri speciale pentru ONG-uri. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin concluzionează că există o cerinţă obligatorie 

şi anume organizarea de licitaţii transparente pe aceste fonduri ale CNSM     

( bugetul CNSM este aproximativ de 300.000 euro/an). 

Doamna Cristina Crintea apreciază că ONG-urile pentru sănătate nu 

trebuie puse în situaţia de a „se lupta între ele pentru fondurile CNSM; 

trebuie stabilite priorităţile anuale şi în funcţie de tematică şi participarea 

ONG-urilor pentru sănătate”. 

Dl.Mihăiescu Victoria arată că , Crucea Roşie , care are un statut 

special , a avut acces la fondurile Ministerului Sănătăţii  prin o serie de 

proiecte în urma cărora s-a finalizat  cu un protocol cu Ministerul Sănătăţii,  
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însă nesemnat. Pentru aceste proiecte Crucea Roşie a încheiat contracte cu o 

serie de ONG-uri, contracte care au fost onorate la timp . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă dacă există ONG-uri care au fost 

finanţate din fondurile Ministerului Sănătăţii  . Domnia sa cunoaşte că 

Ministerul Sănătăţii  a finanţat ( cu 100.00 euro) o fundaţie. 

Doamna Cristina Bucată arată că, până în prezent, Ministerul 

Sănătăţii  nu a finanţat nici o fundaţie, fundaţia respectivă a avut acces la 

fonduri externe, fonduri care treptat  se vor diminua până la dispariţie. 

Dl.Ştefan Bandoi arată că datele obţinute de Asociaţia pentru 

promovarea drepturilor persoanelor bolnave de tuberculoză au fost preluate 

de către Ministerul Sănătăţii fără acceptul lor . 

Referitor la fondurile externe, acestea sunt gestionate de „Fondul 

global” care este o organizaţie mondială ce funcţionează cu fonduri 

internaţionale. Propunerea României înaintată spre aprobare Fondului 

Global şi ulterior aprobată a cuprins 3 aspecte HIV, malarie, tuberculoză. 

Gestionarul fondurilor primite de la Fondul Global a fost desemnat 

Ministerului Sănătăţii  , iar propunerea aprobată cuprinde programe înaintate 

de aproximativ 35 ONG-uri; majoritatea banilor au fost alocaţi programelor 

din propunere. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că Ministerul Sănătăţii  are un site 

pentru programele din propunerea aprobată de Fondul global ( HIV, malarie, 

tuberculoză)  şi un alt site pentru finanţarea acestora prin Fondul Global. 

Invită ONG-urile să acceseze cele 2 site-uri. 

Dl.Emil Cochino arată că organizaţiile de pacienţi din România sunt 

total ignorate în pofida funcţionării Legii nr.584/2002 privind drepturile 

pacienţilor, care  trebuie îmbunătăţită. 
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Domnia sa propune ca Ministerul Sănătăţii  să consulte fiecare ONG 

în funcţie de tematica abordată; totodată ar trebui ca ONG-urile să participe 

la şedinţele Ministerului Sănătăţii  atunci când se discută aspectele specifice 

activităţii lor.  

Dl.Emil Cochino apreciază că trebuie să existe o continuitate a 

discuţiilor de astăzi atât cu Ministerul Sănătăţii  cât şi cu Comisia pentru 

sănătate şi familie . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că , dată  fiind complexitatea activităţii 

comisiei, continuitatea discuţiilor se poate face numai la solicitarea ONG-

urilor . 

Doamna Melina Dumitrescu arată că Fundaţia Casa Speranţei Braşov 

care sprijină îngrijirile paleative ale bolnavilor incurabili din România a avut 

acces la fonduri pentru îngrijiri la domiciliu prin Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate . Totuşi subliniază că ONG-urile nu sunt considerate 

de Ministerul Sănătăţii  şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate un 

partener cu drepturi egale; medicii acestei fundaţii nu au dreptul de a 

prescrie reţete pe considerentul că este organizaţie nonguvernamentală. 

În prezent există tendinţa statului ( în cazul acesta Ministerul 

Sănătăţii) de subordonare a ONG_urilor care, în cazul că nu doresc acest 

lucru, sunt desfiinţate, statul înfiinţând o instituţie sau o structură publică. 

Dl.Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei persoanelor cu cancer arată 

că această categorie de bolnavi este neglijată de Ministerul Sănătăţii , 

ajungându-se chiar la o discriminare pe grupe de vârstă; deoarece nu există 

fonduri suficiente persoanele în vârstă sunt uneori eliminate de la tratament 

în favoarea tinerilor. 

Domnia sa propune ca un reprezentant al ONG-urilor să facă parte din 

consiliul de administraţie al caselor judeţene de asigurări de sănătate, 
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respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , din comisiile de 

specialitate ale Ministerului Sănătăţii  şi Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate ; de asemenea, un reprezentant al ONG-urilor să participe ca 

observator la şedinţele acestor 2 instituţii. 

La conferinţa de presă organizată la ora 10,30 dl.dep.dr.Paveliu Sorin  

arată că dl.Mărgineanu este iniţiatorul târgului pentru sănătate „Rolul  şi 

locul ONG-urilor din sănătate”. Domnia sa subliniază , încă odată că, 

comisia şi-a asumat rolul de mediator între Ministerul Sănătăţii  şi ONG-uri 

care au nevoie de fonduri şi de o bună colaborare cu instituţiile statului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că : 

- Legea nr.584/2002 privind sănătatea mintală poate fi 

îmbunătăţită    ( de exemplu prevederile privind SIDA) . 

- În ceea ce priveşte rolul ONG-urilor în prevenirea tuberculozei 

şi sprijinirea bolnavilor de tuberculoză, domnia sa apreciază că este necesară 

suplimentarea fondurilor. 

- Referitor la activitatea Fundaţiei Casa Speranţei Braşov             

( desfăşurată în sprijinul îngrijirii paleative a bolnavilor incurabili prin 

contracte cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ), 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că aceasta 

trebuie dezvoltată la nivel naţional. 

- În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

subliniază că dezbaterile de azi se înscriu în seria audierilor pe care comisia 

le organizează periodic; aceasta, subliniază domnia sa , face totul pentru 

eficientizarea activităţii în domeniul sănătăţii. Domnia sa apreciază că 

„ONG-urile din sănătate şi Comisia pentru sănătate şi familie trebuie să facă 

front comun pentru realizarea obiectivelor propuse .” 

Dl.Mărgineanu subliniază câteva concluzii ale discuţiilor şi anume : 

 18



- este necesar ca Ministerul Sănătăţii  să recunoască activitatea şi 

expertiza ONG-urilor din sănătate ; 

- între Ministerul Sănătăţii  şi ONG-urile din sănătate trebuie să 

se stabilească un parteneriat solid şi permanent ; 

- este necesar ca , în cadrul Ministerului Sănătăţii  , să se formeze 

un grup de experţi care să ţină o legătură permanentă cu ONG-urile din 

sănătate ; 

- este necesar ca să se includă în site–ul Ministerului Sănătăţii  

atât programele ONG-urilor din propunerea aprobată de Fondul Global         

( HIV, malarie , tuberculoză ) cât  şi modul lor de finanţare; 

- atât fondurile publice cât şi publicarea licitaţiilor şi granturilor 

trebuie să fie afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii  . 

După terminarea conferinţei de presă se continuă dezbaterile cu  

ONG-urile din sănătate . 

Doamna Cristina Bucată apreciază că pentru realizarea calitativă a 

propunerii aprobată de Fondul Global subcontractarea ONG-urilor din 

sănătate de către instituţiile de stat este absolut necesară, deoarece 

programele acestora şi-au dovedit eficienţa. 

Doamna Gabriela Oancea îşi manifestă indignarea pentru faptul că 

statul a înfiinţat un centru pentru bolnavii care consumă droguri, însă nu au 

implicat şi asociaţia de îngrijiri comunitare pe care domnia sa o reprezintă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă cum se poate preveni acest lucru. 

Domnia sa consideră că legiferarea sau concurenţa elimină astfel de lucruri. 

Doamna Gabriela Oancea arată că Legea nr.34/1998 creează cadrul 

legal de depunere de proiecte socio-medicale pentru ONG-uri din sănătate . 

În continuare arată că nu există un centru public de tratare a 

alcoolismului şi nu există un tratament pentru alcoolici. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se iniţieze de către Ministerul 

Sănătăţii  un program naţional pentru ONG-uri. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că domnia sa 

cunoaşte foarte bine programul Romani Criss; pentru prima dată aude că 

Ministerul Sănătăţii  nu-şi respectă parteneriatul cu Romani Criss . Îi 

recomandă reprezentantului fundaţiei să înainteze, în scris, nemulţumirile 

acesteia pentru că domnia sa a cunoscut numai despre colaborarea 

fructuoasă cu Ministerul Sănătăţii  . 

Dl.Dumitru Dănuţ arată că programul Romani Criss a fost respectat 

numai de fundaţie care a înaintat, în scris, Ministerului Sănătăţii  

nemulţumirile sale. Este adevărat că Ministerul Sănătăţii  are un reprezentant 

care se ocupă de relaţia cu rromii şi care afirmă permanent că reprezintă 

punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii  . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei îl întreabă de ce nu 

afirmă public că Ministerul Sănătăţii nu rezolvă unele aspecte din program 

deoarece domnia sa cunoaşte că programul Romani Criss funcţionează bine. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin le recomandă invitaţilor să apeleze permanent 

la deputaţi. 

Dl.Dumitru D. afirmă că Ministerul Sănătăţii  are un singur program 

destinat resurselor umane. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că există 

o problemă de fond şi anume bugetul Ministerului Sănătăţii  care reprezintă  

0,8 % din totalul bugetului pentru sănătate; din acest procent se plătesc 

programele  naţionale de sănătate şi este normal ca Ministerul Sănătăţii  să 

nu aibă fonduri pentru salarizare şi resurse umane. 

Domnia sa afirmă  că este foarte bine să se iniţieze un program 

naţional pentru ONG-urile din sănătate . 
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Doamna Cristina Bucată apreciază că Programul naţional pentru 

ONG-urile din sănătate ar crea o luptă acerbă între acestea şi, în consecinţă, 

consideră că trebuie să existe competiţie directă între ele şi recunoaşterea 

expertizei acestora. 

Dl.Mărgineanu consideră că prin înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Programe de Sănătate se vor face licitaţii pe proiecte la care pot participa şi 

ONG-urile , care ar putea fi foarte eficiente. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate este o greşeală 

înseamnând o nouă risipă de bani. „programele naţionale de sănătate nu pot 

fi licitate ca un tot unitar ci numai pe subteme;  ONG-urile din sănătate 

trebuie să se regăsească într-un program şi nu să vină pe urmă.” 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază, încă 

odată, necesitatea programului de sănătate pentru ONG-uri din sănătate 

deoarece acestea au o anumită arie de activitate ; în plus,  prin acest 

program, ONG-urile din sănătate pot să-şi formeze o strategie proprie . 

Doamna Pătulescu I, reprezentantul GSI – cercetare, fundaţie  care 

sprijină domeniul sănătăţii reproducerii , arată că au avut acces la fonduri 

externe, fonduri pe care le-a derulat prin contracte încheiate cu ONG-urile 

din sănătate ; „ rezultatele au fost foarte bune pentru că aceste organizaţii 

sunt o forţă de progres; unele ONG-uri au participat  mai mult decât 

Ministerul Sănătăţii  la acţiuni de prevenţie.” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că întâlnirea şi-a atins scopul. 

Dl.Farcaş , Ministerul Sănătăţii  , arată că a preluat mesajul rezultat 

în urma dezbaterilor şi concluzia finală privind necesitatea înfiinţării unui 

Program naţional de sănătate pentru ONG-uri; o să transmită Ministerului 

Sănătăţii  concluziile dezbaterilor. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

dezbaterile şi-au atins scopul. Concluziile acestei discuţii relevă că: 

- este necesară îmbunătăţirea legii nr.584/2002 privind sănătatea 

mintală; 

- este necesară iniţierea, de către Comisia pentru sănătate şi 

familie şi Ministerul Sănătăţii , a unui Program naţional de sănătate pentru 

ONG-uri; 

- este necesară participarea ONG-urilor din sănătate şi la 

programele naţionale de sănătate existente; 

- Comisia pentru sănătate şi familie va continua dialogul cu 

ONG-urile din sănătate ; 

- Comisia pentru sănătate şi familie va înainta ministrului 

sănătăţii un material cuprinzând concluziile dezbaterilor şi soluţiile propuse 

în cadrul acestora . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin anunţă că în următoarea săptămână va supune 

dezbaterii publice propunerea legislativă privind oficiul pentru protecţia 

pacientului şi invită participanţii la dezbateri să înainteze observaţii şi 

propuneri. 

 

La punctul şapte 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 
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