
 PROCES  VERBAL 
al şedinţei 

 Comisiei pentru sănătate şi familie  
din ziua de  06.05.1998 

 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 10 deputaţi, fiind absenţi motivat 4 

deputaţi. 
La lucrările  comisiei participă ca invitat domnul dr.Imbri Emilian, 

director al Direcţiei de Relaţii Publice, Administraţiei şi Protocol din Ministerul  
Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna dep.dr.Bartoş Daniela 
vicepreşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
1. Informarea săptămânală prezentată de domnul dr.Imbri Emilian, 

director al Direcţiei de Relaţii Publice, Administraţiei şi Protocol din Ministerul  
Sănătăţii. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela arată că a fost emis Ordinul 
nr.473/5.06.1998 pentru  modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii 
nr.1011/1997 privind alegerea medicului de familie de către asiguraţi şi doreşte să 
cunoască ce cuprinde acest ordin. 

Domnul director dr. Imbri Emilian arată că acest ordin cuprinde două 
puncte.  Astfel, lista cuprinzând asiguraţii înscrişi la fiecare medic de familie se 
depune la direcţia sanitară până  la 31 mai 1998.  După încheierea contractelor 
individuale între medicii de familie şi casele de asigurări de sănătate, actualizarea 
listelor se va face lunar.  Intrările şi  ieşirile asiguraţilor pe şi de pe listele medicilor de 
familie vor fi comunicate caselor de asigurări de sănătate până la data de 15 a lunii 
următoare celei în care s-a produs modificarea.  La cel de al doilea punct se 
menţionează că nu există un termen limită pentru înscrierea populaţiei pe listele 
medicilor de familie.  Asiguraţii pot schimba medicul care le acordă asistenţa 
medicală primară, pentru care au optat iniţial, după o perioadă de cel puţin 3 luni.  
Cerere de modificare a  opţiunii se va face la medicul pe lista căruia urmează să se 
facă  înscrierea, cu menţionarea  numelui medicului de la care se pleacă.    
Modificarea va fi comunicată de către medic la  direcţia sanitară judeţeană sau la casa  
de asigurări de sănătate. 

Domnul dep.dr.Ioniţă  Nicu arată că, în prezent există multe sate şi 
comune care nu au nici un medic şi întreabă pe ce listă se înscriu locuitori din aceste 
zone. 

Domnul director dr.Imbri Emilian răspunde că, în  sensul legii şi al 
celorlalte ordine ale ministerului sănătăţii, este normal ca aceşti locuitori să se înscrie 
pe listele medicilor de familie din cele mai apropiate localităţi. 
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Domnul dep.prof.Miloş Aurel afirmă că, abia acum, se vede că Legea 
nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate nu rezolvă toate problemele reţelei 
sanitare. 

Domnul director dr.Imbri Emilian răspunde că această lege este inspirată 
după modelul german, respectiv aplicată pentru un model economico-social avansat.  
Aplicarea practică a acestei legi  impune o dezvoltare a sistemului medico-sanitar 
rapidă şi o schimbare de mentalitate radicală. 

Domnul dep.dr.Ioniţă Nicu întreabă cum se va aplica privatizarea 
serviciilor  auxiliare din spitale (igienizare, bucătării, spălătorii,etc) pentru că nici în 
prezent nu există bani suficienţi pentru aceste activităţi. 

Domnul director dr.Imbri Emilian răspunde că, prin privatizarea acestor 
servicii se vor face economii suvstanţiale prin  reducerea personalului auxiliar din 
spitale iar pentru procurarea hranei se alocă deja sume majorate. 

Doamna dep.dr.Bartoş Daniela subliniază că, din propria-i experienţă de 
manager în domeniul medical, printr-o organizare mai bună şi prin coplata unor 
servicii medicale se poate ajunge la un echilibru financiar.  Şi în prezent la Spitalul de 
Urgenţă Floreasca hrana pacienţilor şi  curăţenia spitalului sunt substanţial 
îmbunătăţite. 

În finalul discuţiilor doamna dep.dr.Bartoş Daniela, vicepreşedintele 
comisiei, mulkţumeşte domnului director dr.Imbri Emilian pentru  informaţiile oferite 
şi îl invită, pentru o nouă informare, la următoarea şedinţă. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dep.dr.ION BERCIU 

  


