
  
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei de comisie din data de 08.04.1998 

 
 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind 
absent motivat domnul dep.dr.Remus Opriş (Grupul Parlamentar al 
PNŢCD-Civic-Ecologist). 

Comisia şi-a desfăşurat lucrările între orele 900-1300. 
La lucrările comisiei participă ca invitaţi domnul dr.Imbri 

Emilian, director al Departamentului de Relaţii publice, Administraţie şi 
Protocol. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion 
Berciu, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 13 voturi pentru următoarea ordine 
de zi: 

1.Discutarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 
1998. 

2.Aspecte privind aplicarea reformei sanitare. 
La punctul numărul 1 al ordinei de zi s-a dezbătut 

proiectul Legii bugetului pentru sănătate pe anul 1998. 
Domnul dep.prof.Miloş Aurel arată că principalele 

articole:medicamente şi materiale sanitare, prevăzute la capitolul 
cheltuieli materiale ca şi rambursări de credite, aproape, acoperă 
prevederile din bugetul propus. 

 
 
Referitor la găsirea unor surse pentru bugetul de sănătate 

pe anul 1998, domnia sa propune ca banii proveniţi din amenzile aplicate 
pentru traficul de droguri şi contrabanda cu alcool, ţigări, cafea să fie 
trecuţi în bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că în anul 1997 finanţarea 
unităţilor sanitare din bugetele locale a fost sub nivelul planificat (1.180 
faţă de 1.960 miliarde lei), ceea ce a generat o situaţie aproape de colaps 
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a multor unităţi sanitare, care şi-au închis exerciţiul financiar pe anul 
1997 cu datorii semnificative (hrană, apă, încălzire, energie) şi care în 
mod inevitabil vor greva bugetul anului 1998. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că dotarea unităţilor 
sanitare cu echipamente, aparatură medicală, ambulanţe medicale şi 
utilaje tehnico-gospodăreşti este imperios necesară, pentru înlocuirea 
celor existente uzate atât fizic cât şi moral. Care este situaţia statistică pe 
ţară a aparatelor de radiodiagnostic? 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că în urma licitaţiei din 16 
ianuarie 1997, Ministerul Sănătăţii va semna un contract pentru 
achiziţionarea a 25 aparate Rontgen diagnostic cu 2 posturi de lucru cu 
amplificator de imagine şi lanţ TV. Totodată se va semna un contract 
pentru achiziţionarea a 25 maşini automate pentru developarea filmelor 
radiologice. Domnia sa arată că în prezent la Direcţia Sanitară a 
municipiului Bucureşti se găsesc 10 aparate Rontgen diagnostic, 
repartizate la 10 spitale. Spitalele judeţene din Ploieşti, Constanţa, 
Timişoara, Petroşani, Cluj, Zalău, Brăila, Suceava sunt dotate fiecare cu 
câte un aparat Rontgen. 

Domnul dep.prof.Buga Florea întreabă dacă la nivelul 
Ministerului Sănătăţii există o listă privind repartizarea aparatelor de 
radiologie cu 2 posturi de lucru şi amplificator de imagine şi lanţ TV. 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că odată cu primirea 
aparatelor mai sus menţionate acestea vor fi repartizate la spitalele 
judeţene din fiecare judeţ important din punct de vedere a asistenţei 
medicale. 

Lista a fost elaborată şi pe baza dosarului cu solicitări 
trimise de judeţele care nu au primit aparate Rontgen de peste 10 ani. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil propune ca “în cazul 
neachitării în termen, potrivit legii a contribuţiilor ce fac obiectul 
fondului special pentru sănătate, Ministerul Sănătăţii prin organele 
proprii(direcţiile sanitare) să procedeze la aplicarea măsurilor de 
executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite şi a majorărilor de 
întârziere şi să dispună încasarea sumelor respective prin aplicarea 
dispoziţiilor legale.” 

 
Domnul dep.av.Negoiţă Liviu consideră că propunerea 

antevorbitorului său ca şi propunerea domniei sale care se referă la 
“cheltuieli ocazionate de măsurile de executare silită a creanţelor, la 
bugetul fondului pentru sănătate, să poată fi suportate din cheltuielile de 
administrare a acestui fond, cu aprobarea ordonatorului principal” să 
formeze 2 alineate noi în cadrul articolului 35 din proiectul de buget. 
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Domnul dep.dr.Ioniţă Nicu consideră că, o altă sursă 
financiară pentru bugetul de sănătate poate fi mărirea taxei pe 
certificatele medicale necesare pentru şcoala de şoferi şi pentru căsătorie. 
Domnia sa arată că este imperios necesar, mărirea procentului din PIB 
alocat acestui sector cu profunde implicaţii sociale. 

Domnul dep.dr.Cândea Vasile este în acord cu domnul 
dep.dr.Ioniţă Nicu, considerând că în ţările este-europene în care s-a 
promovat reforma şi aplicarea asigurărilor de sănătate, procentul din PIB 
alocat a crescut an de an cu 0,8-1%. 

La punctul numărul 2 al ordinei de zi, domnul dr.Imbri 
Emilian a prezentat Ordinul Ministerului Sănătăţii  nr.366/13.03.1998, 
pentru aprobarea metodologiei privind angajarea, transferarea şi 
detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor 
din unităţile sanitare. Ordinul cuprinde 5 capitole precum şi o anexă 
privind calcularea punctajului la concursurile pentru ocuparea posturilor 
vacante de medici, farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti, precum şi 
a funcţiei de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi 
farmacist şef  în unităţile sanitare. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş întreabă pe ce bază a fost 
elaborat acest ordin. 

Domnul dr.Imbri Emilian arată că la baza elaborării 
ordinului a stat nota comună a Direcţiei de strategie, dezvoltare şi 
management şi a Serviciului legislaţiei şi contencios. 

In continuare domnia sa arată că angajarea personalului 
menţionat mai sus se poate face prin concurs numai pe posturile vacante. 
Pentru posturile vacante, ca urmare a neocupării prin concurs se pot face 
angajări temporare de 6 luni, timp în care postul respectiv se va scoate la 
concurs. 

Pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică, absolvenţii 
facultăţilor de medicină şi farmacie sunt obligaţi să efectueze un stagiu 
de 1 an, ca stagiari, pe baza contractului individual de muncă. După 
expirarea perioadei de stagiatură medicii şi farmaciştii se pot prezenta la 
concursurile de rezidenţiat în vederea obţinerii dreptului de liberă 
practică medicală sau a dreptului de intrare în pregătire de specialitate. 
Absolvenţii care nu se prezintă la concurs sau care nu obţin dreptul de 
liberă practică medicală nu pot desfăşura activităţi în domeniile cuprinse 
în nomenclatorul specialităţilor Ministerului Sănătăţii. 

Medicii şi farmaciştii care nu au profesat 5 ani consecutiv, 
pierd dreptul de liberă practică. Redobândirea dreptului de practică 
medicală se face numai în urma unui examen de verificare a 
cunoştinţelor, după un stagiu de pregătire de 3 luni, pentru specialităţile 
medicale şi 6 luni pentru chirurgie şi stomatologie. 
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Femeile care au un copil în vârstă de până la 6 ani, 
precum şi femeile care şi-au întrerupt activitatea pentru creşterea 
copilului până la vârsta de 7 ani pot ocupa posturi vacante cu 1/2 normă, 
angajarea făcându-se fără concurs, în localităţile unde domiciliază. 

Datorită orei înaintate, comisia a hotărât continuarea 
discuţiilor privind Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.366/13.03.1998 în 
şedinţa următoare. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE, 
 
   Dep.dr.Ion Berciu 


