
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie              Nr. 28/192 /  5 aprilie 2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din ziua de 4.04.2006 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 4.04.2006 între orele 13,30 - 18,30 , având  următoarea ordine de zi: 

1. Audieri privind programele Fondului Global şi Băncii 

Mondiale gestionate financiar-contabil de Unitatea de Management a 

Proiectului din cadrul Ministerului Sănătăţii , aflate în stadiu de proiect 

sau în derulare ( tipuri de programe, adresabilitate, valoare şi finanţare) . 

2. Continuarea dezbaterilor 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). 

3. Diverse. 

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

a procedat la audieri privind programele Fondului Global şi Băncii 

Administrator
Original
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Mondiale gestionate financiar-contabil de Unitatea de Management a 

Proiectului din cadrul Ministerului Sănătăţii , aflate în stadiu de proiect 

sau în derulare ( tipuri de programe, adresabilitate, valoare şi finanţare) , 

la care au participat, în calitate de invitaţi, distinşi specialişti ai 

Ministerului Sănătăţii . 

În cadrul activităţii de reformare a sistemului sanitar din România 

au fost încheiate două acorduri cu Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD – Legea nr. 171/2005) şi respectiv 

Banca Europeană de Investiţii (BEI – H.G. nr. 442/2005) pe perioada 

2005-2009. Valoarea proiectului este estimată la 167,88 mil. euro şi 

dispune de următoarele surse de finanţare:  

- împrumutul BEI în sumă de 66,4 mil. euro; 

- împrumut acordat de BIRD în sumă de 65,1 mil. euro şi 

- contribuţia României în sumă de 36,38 mil. euro (care 

cuprinde şi valoarea taxelor şi impozitelor aferente proiectului). 

Obiectivele principale ale proiectului sunt: asigurarea unui acces 

mai mare la serviciile de sănătate, îmbunătăţirea calităţii serviciilor în 

domeniul asistenţei mamei şi copilului, a asistenţei medicale de urgenţă şi 

a asistenţei medicale primare. 

 Proiectul cuprinde 5 componente: asistenţa medicală maternală şi 

neonatală, servicii medicale de urgenţă, asistenţa medicală primară şi 

servicii medicale în mediul rural, dezvoltarea conturilor naţionale de 

sănătate şi managementul proiectului. 

În cadrul subprogramului Asistenţa medicală maternală şi 

neonatală” previzionează a se efectua lucrări de proiectare ( 1,547 

milioane euro) , lucrări de reabilitare fizică la 159 de maternităţi şi unităţi 

de neonatologie ( 49,46 milioane euro) şi dotări cu echipamente medicale 

la 183 de maternităţi şi unităţi de neonatologie ( 40,02 milioane euro) . 

Până în prezent, s-au efectuat : analiza rezultatelor evaluării efectuate în 

faza de pregătire a proiectului , prioritizarea maternităţilor în funcţie de 
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nevoile de reabilitare în vederea demarării lucrărilor de proiectare şi 

construcţie, definitivarea specificaţiilor tehnice pentru echipamentele ce 

urmează a fi achiziţionate şi stabilirea repartiţiei acestora, în funcţie de 

necesităţile de dotare ale maternităţilor. 

În ceea ce priveşte subprogramul „Serviciile medicale de urgenţă”, 

se are în vedere dotarea departamentelor de urgenţă din spitalele judeţene 

şi a unor spitale de pediatrie ( cu secţii de urgenţă) cu echipamente 

medicale în valoare de 21,32 milioane euro, efectuarea unor lucrări de 

reabilitare a unor departamente de urgenţă ( 0,5 milioane euro) şi achiziţia 

de echipamente de comunicaţie ( 14,25 milioane euro). Conform stadiului 

actual, sau finalizat documentele de licitaţie pentru achiziţia de 

echipamente, s-au transmis  la BIRD documentele de licitaţie pentru 

avizare şi s-a obţinut acordul comitetului director pentru lansarea 

licitaţiei. 

Referitor la subprogramul „Asistenţa medicală primară şi serviciile 

medicale în mediul rural”, se  are în vedere înfiinţarea şi dotarea cu 

echipamente medicale şi mobilier a 40 de centre de sănătate 

multifuncţionale care vor furniza servicii medicale adecvate şi eficiente 

pentru comunităţile mici, în special în zonele izolate ( 4,9 milioane  euro), 

precum şi acordarea de microcredite pentru medicii de familie ( 4,87 

milioane euro). Până în prezent, s-a finalizat reevaluarea strategiei de 

implementare a componenţei de către membrii grupului tehnic de lucru. 

În cadrul componenţei „Conturile naţionale de sănătate şi 

plannificare”, subprogramul are în vedere întărirea capacităţii 

Ministerului Sănătăţii pentru dezvoltarea de conturi naţionale de sănătate 

( echipamente , asistenţă tehnică şi pregătire profesională) în valoare de 

0,19 milioane euro, în coroborare cu dezvoltarea capacităţii Ministerului 

Sănătăţii , a direcţiilor de sănătate publică şi a spitalelor de a  elabora 

propuneri financiare pentru proiecte şi programe în sectorul sanitar ( 0,32 
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milioane euro). În acest sens, grupul tehnic de lucru a fost reorganizat, în 

vederea asigurării unei reprezentări multidisciplinare. 

Un alt tip de program, care se află în stadiul de proiect, este 

„Prevenirea pandemiei de gripă aviară”. Având în vedere evoluţia 

naţională şi internaţională a virusului gripei aviare ( H5N1), Ministerul 

Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii au pus la punct un proiect care a fost 

transmis, spre avizare, Băncii Mondiale. Gripa aviară are o evoluţie 

imprevizibilă şi reprezintă o mare ameninţare pentru sănătatea publică, 

existând posibilitatea ca virusul să facă mutaţia la om. Prin lansarea 

acestui proiect problema gripei aviare se va trata diferenţiat şi mult mai 

rapid. Primele rezultate ale derulării programului se vor observa după un 

interval de 1 – 1 1/2 ani. 

În urma acestor audieri şi a discuţiilor care au urmat s-au desprins 

următoarele principale concluzii: 

- Dotarea cu aparatură medicală a maternităţilor este total 

necorespunzătoare, acesta fiind unul din principalele motive pentru care 

România ocupă, în prezent, unul din primele locuri din Europa, raportat la 

rata mortalităţii neonatale. Pentru eficientizarea componentei „Asistenţa 

medicală maternală şi neonatală” dotarea cu aparatura medicală necesară, 

trebuie să devanseze lucrările de reabilitare. 

- Centrele de sănătate multifuncţionale care urmează să fie 

înfiinţate, trebuie să dispună de aparatura medicală necesară şi să fie în 

măsură să furnizeze servicii de sănătate eficiente şi corespunzătoare 

pentru populaţia din zonele izolate, ducând în final la degrevarea 

activităţii unităţilor spitaliceşti. În cadrul centrelor medicale 

multifuncţionale trebuie să existe şi centre de permanenţă. Pentru 

sprijinirea centrele medicale multifuncţionale, casele de asigurări de 

sănătate trebuie să aibă în vedere încheierea unor contracte de furnizare a 

serviciilor medicale, în condiţii avantajoase. 



 5

- Programul „Reforma sectorului sanitar – faza a II-a” trebuie 

să cuprindă obligatoriu şi informarea medicilor de familie, referitor la 

facilităţile privind acordarea creditelor destinate înzestrării cabinetelor 

medicale cu aparatura necesară. În prezent, majoritatea cabinetelor 

medicale sunt dotate cu aparatură, depăşită moral şi fizic, provenită din 

perioada 1968 – 1970. 

- Membrii comisiei şi-au exprimat deplina disponibilitate de a 

sprijini derularea programului prin identificarea zonelor în care se poate 

trece la implementarea proiectului precum şi la stabilirea unor criterii de 

prioritizare. 
 

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

şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la continuarea 

dezbaterilor 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). 

La lucrările comisiei de la acest punct al ordinii de zi, a participat 

ca invitat dl.dr.Vasile Cepoi, director general, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate . 

În urma discuţiilor ce au urmat , cele două comisii au hotărât 

amânarea dezbaterilor asupra articolelor şi a amendamentelor propuse 

pentru următoarea şedinţă comună, întrucât este necesară o fundamentare 

amănunţită a cheltuielilor suplimentare preluate de Fondul  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate prin reducerea numărului de zile de 

concedii medicale şi indemnizaţii acordate de angajatori pentru 

incapacitate temporară de muncă. 

Având în vedere că aceste cheltuieli se mută din sfera angajatorului 

la Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate este posibil să 

crească numărul de concedii medicale şi implicit a cuantumului 

indemnizaţiilor, datorită faptului că acestea ar însemna o economie la 
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fondul de salarii al angajatorilor, iar decizia medicului privind 

valabilitatea concediului medical este greu de contestat. 

 

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. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim    

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR), dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al 

PNL ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian 

Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) şi 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD )  şi au absentat 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL )  şi 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 


