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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările 
în ziua de 29.09.1998 între orele 9,30-14,30, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Discuţii generale asupra iniţiativei legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.145/1997 privind asigurările sociale 
de sănătate. 

2. Discuţii generale asupra Ordonanţei Guvernului 
nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 
(norme metodologice). 

În deschiderea lucrărilor, domnul dep.dr.Ion Berciu, 
preşedintele comisiei prezintă un nou membru al comisiei în persoana 
domnului dep.dr.Viţelan Bogdan, deputat de Prahova, membru al 
Partidului Altenativei României. 

La primul punct al ordinei de zi s-au abordat aspecte privind 
sumele alocate cheltuielilor de administrare şi funcţionare a caselor de 
asigurări de sănătate. Astfel, cu un procent de 5% din fondul asigurărilor 
sociale de sănătate nu se va putea finaliza informatizarea caselor de 
asigurări de sănătate. Deasemenea, 7% reprezentând fondul de 
redistribuire la nivel teritorial este insuficient. În acest sens există o 
propunere a Colegiului Medicilor din România, de mărire a fondului de 
redistribuire la 30%. 
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Comisia consideră că această iniţiativă legislativă este 
echivocă şi necesită o serie de corecţii, care au fost solicitate de la 
Ministerul Sănătăţii. 

În continuarea lucrărilor, este informată comisia asupra 
adresei, înaintată de secretarul general al Camerei Deputaţilor, privind 
elaborarea unui raport suplimetar la proiectul de Lege privind staţiunile 
balneo-climaterice din România şi asistenţa balneară. În şedinţa Plenului 
Camerei Deputaţilor din data de 10.03.1998 s-a hotărât retrimiterea 
acestui proiect de lege la comisie, urmând ca în termen de 10 zile 
Guvernul să formuleze un punct de vedere unitar. După depăşirea 
termenului limită, Comisia pentru sănătate şi familie a solicitat, prin 
adresa nr.91/XXXVI/8 din 24.03.1998, reintroducerea cu prioritate pe 
ordinea de zi a dezbaterilor în Plenul Camerei Deputaţilor a acestui 
proiect de lege, în forma prezentată în Raportul nr.189/XXXVI/8 din 
3.09.1997. În şedinţa comisiei din data de 29.09.1998, în unanimitate s-a 
hotărât, neelaborarea unui raport suplimentar şi reintroducerea în 
dezbaterea Plenului Camerei Deputaţilor a raportului nr.189/XXXVI/8 
din 3.09.1997. 

La punctul 2 al ordinei de zi, comisia îşi exprimă 
nemulţumirea vis-à-vis de lipsa de interes manifestată de către Ministerul 
Sănătăţii faţă de comisia de specialitate a Camerei Deputaţilor. Deoarece, 
cu toate că au fost întreprinse toate diligenţele necesare şi Ministerul 
Sănătăţii nu a înaintat Normele metodologice de aplicare ale Ordonanţei 
Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale, comisia a hotărât să se sisteze discuţiile la acest punct al 
ordinei de zi.  

Comisia a votat în unanimitate introducerea, ca nou punct, pe 
ordinea de zi “Discuţii asupra propunerilor înaintate de Colegiul 
Farmaciştilor din România asupra iniţiativei legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr.145/1997 privind asigurările sociale 
de sănătate.” 

Propunerile referitoare la introducerea, în cuprinsul legii, a 
implicării Colegiului Farmaciştilor din România în asigurarea calităţii 
serviciilor medicale au fost respinse de către comisie, deoarece sunt 
lipsite de obiect din două motive principale:Colegiul Farmaciştilor din 
România nu are atribuţii în domeniul asigurărilor de sănătate şi nu există 
actul normativ la care se face referire. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi. 
 
 
     P R E Ş E D I N T E, 
     Dep.dr.Ion Berciu 
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