
  
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

al şedinţei Comisiei din ziua de  23.02.2000 
 
 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi. Lucrările şedinţei 
sunt conduse de dl. deputat Ion Berciu, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru, următoarea ordine de zi: 
                   1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismului. 
                   2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea O.G. nr. 54/2000 privind finanţarea din bugetul de stat, bugetul 
fondului de asigurări sociale de sănătate şi bugetele locale a unor 
activităţi şi programe în domeniul sănătăţii publice, desfăşurate de 
organizaţii neguvernamentale. 
                  3. Discuţii generale asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea O.G. nr.53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a 
efectuării vaccinărilor. 
                  4. Discuţii generale asupra proiectului de Lege privind 
gestionarea şi dirijarea fondurilor băneşti destinate donatorilor de sânge. 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, dl. deputat Ion Berciu, preşedintele 
comisiei, arată că proiectul de lege stabileşte obiectivele principale ale 
activităţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism, privind dezvoltarea 
socială şi economică echilibrată, îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi 
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a colectivităţilor umane, protecţia mediului înconjurător. Acesta stabileşte 
reglementări privind desfăşurarea activităţii de amenajarea teritoriului şi 
urbanism la nivel naţional, judeţean şi local şi cuprinde prevederi 
referitoare la responsabilităţile organelor centrale de specialitate. 

Dl. deputat dr. Francisc Baranyi subliniază importanţa acestui 
proiect de lege în privinţa obligaţiei informării şi consultării populaţiei în 
activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

Dl. deputat Bazil Dumitrean consideră că pentru asigurarea 
funcţionalităţii teritoriale şi urbane este foarte important cadrul general 
instituţional care să desfăşoare activităţi specifice ale elaborării şi 
aprobării documentelor de amenajare a teritoriului, ceea ce este prevăzut 
în proiectul de lege. 

Dl. deputat Ion Berciu arată că, în sensul celor prezentate de 
antevorbitorul său Ministerului Sănătăţii îi sunt atribuite competenţa de 
avizare a planului urbanistic general şi a regulamentului local aferent 
PUG. 

D-na deputat Marilena Dumitrescu arată că în anexa nr. 1 este 
prevăzut că Ministerul Sănătăţii acordă avize pentru planurile de 
urbanism ale municipiilor, oraşelor şi comunelor care includ staţiuni 
balneare şi/sau turistice declarate. 

Dl. deputat Vasile Cândea precizează că este vorba despre avize 
sanitare de funcţionare pentru obiectivele economice aşa cum este 
prevăzut în Legea nr. 100/1997 privind asistenţa de sănătate publică. 

Deoarece nu mai sunt discuţii asupra proiectului dl. deputat Ion 
Berciu supune la vot adoptarea acestuia, în forma prezentată. A fost 
întrunită majoritatea. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi s-a dezbătut proiectul de Lege pentru 

aprobarea O.G. nr. 54/2000. 
Dl. deputat Ion Berciu prezintă scopul acestui proiect de lege şi 

anume : cofinanţarea unor activităţi desfăşurate de către organizaţii 
neguvernamentale de profil, complementare programelor de sănătate. 
Domnia sa arată că aceasta este una din legile necesare pentru integrarea 
europeană a ţării noastre. 

Dl. deputat Francisc Baranyi arată că Legea nr. 21/1924 privind 
asociaţiile şi fundaţiile, prevede, la capitolul VI că acele organizaţii care 
depun o activitate bogată în interesul comunităţii sunt sprijinite, sub 
diverse forme, de către stat. Domnia sa exemplifică : o fundaţie pentru 
ocrotirea copilului, primeşte fonduri de la consiliile locale, pentru 
întreţinerea acestora.  

Dl. deputat Ion Berciu precizează că, în prezent, în bugetul 
fondului de asigurări de sănătate sunt prevăzute sume pentru serviciile la 
domiciliu, activităţi în care se pot implica şi O.N.G.-urile. 
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Dl. deputat Florian Udrea consideră că şi o staţie de salvare dintr-
o zonă defavorizată (izolată) poate beneficia de cofinanţare de la bugetele 
locale sau bugetul C.N.A.S.S. 

Doamna deputat Daniela Bartoş consideră că aici este vorba de o 
firmă care nu poate beneficia de ajutor financiar de la bugetul local sau de 
stat. 

Dl. deputat Florea Buga- consideră că acest aspect “transportul 
bolnavilor” va fi reglementat prin Legea urgenţelor medicale, care se 
găseşte în fază de proiect. 

Dl. deputat Francisc Baranyi arată că în prezent, aşa cum este la 
Timişoara funcţionează cursuri pentru îngrijirea la domiciliu. În acest 
sector se pot implica financiar bugetul de stat, local, O.N.G.-uri şi 
C.N.A.S.S.  Este de acord cu adoptarea acestui proiect de lege.  

Doamna deputat Daniela Bartoş consideră că bugetul statului, 
bugetele locale ca şi cele ale C.N.A.S.S. sunt insuficiente pentru a-şi 
acoperi activităţile proprii. Mai mult C.N.A.S.S. a preluat aproape toate 
programele de sănătate de la Ministerul Sănătăţii, deoarece acesta nu a 
putut acoperi financiar acest sector de activitate. Domnia sa nu este de 
acord cu adoptarea acestui proiect de lege. 

Domnul deputat Ion Breciu adresează invitaţia de a se interveni 
pe articole. Întrucât nu sunt asemenea intervenţii, supune la vot adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată. Este votat cu 13 voturi pentru şi 
unul împotrivă. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi este supus discuţiei proiectul de Lege 

pentru aprobarea O.G. nr. 53/2000. 
Domnul deputat Francisc Baranyi arată că sunt câteva neclarităţi 

în acest proiect de lege şi anume: nu se prevede care sunt vaccinările 
obligatorii, nu se prevede care este modalitatea de sancţionare a celor care 
nu se prezintă la vaccinare şi totodată nu se prevede actualizarea 
amenzilor în raport cu rata inflaţiei. 

Domnul deputat Ion Berciu arată că, în proiectul de lege se 
prevede obligativitatea medicilor, indiferent de forma de organizare în 
cadrul privat sau public, de a participa la acţiunile cu caracter preventiv şi 
obligaţia de a participa la vaccinări. Nerespectarea acestor acţiuni se 
sancţionează. 

Domnul deputat Francisc Baranyi consideră că trebuie prevăzute 
şi sancţiuni privind neprezentarea copiilor la vaccinări. Domnia sa mai 
arată că, în şcolile unde există dispensare medicale, vaccinările să fie 
efectuate de medicii care le deservesc. În aceste cazuri sumele prevăzute 
pentru vaccinare vor fi încasate de către medicii şcolari. 

În şcolile fără dispensare, vaccinarea se efectuează de către 
medicii de familie. 
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În sensul celor afirmate mai sus, în situaţia în care apar dispute 
între medicii de familie şi medicii şcolari, situţia va fi reglementată printr-
un ordin al ministrului sănătăţii. 

Referitor la controlul numărului de vaccinări, casele de asigurări 
de sănătate judeţene care finanţează această activitate pot efectua 
controale periodice. 

Domnul deputat Francisc Baranyi propune comisiei amânarea 
dezbaterii pe articole a acestui proiect pentru şedinţa următoare, deoarece 
doreşte să se edifice în problemele contravenţiilor şi a obligativităţii 
vaccinărilor de către medici, precum şi a obligativităţii prezentării 
copiilor la derularea acestor programe. 

Comisia este de acord cu această amânare. 
 
La punctul 4 al ordinii de zi s-a luat în discuţie proiectul de Lege 

privind gestionarea şi dirijarea fondurilor băneşti destinate donatorilor de 
sânge. 

Domnul deputat Ion Berciu arată că în acest proiect se propune 
ca fondurile băneşti să fie gestionate şi dirijate de către C.N.A.S.S. prin 
filialele judeţene. Domnia sa consideră că acest proiect de lege contravine 
cu Legea nr. 4/1995, art. 10, pct. 7, unde se prevede că “cheltuielile 
privind donatorii onorifici se suportă din bugetele locale”. 

Domnul deputat Aurel Miloş afirmă că până-n anul 1998 
noţiunea de “bugete locale” a avut o altă conotaţie. 

Domnul deputat Remus Opriş arată că prin acest proiect de lege 
se încarcă fondul de asigurări de sănătate şi nu este de acord cu prezentul 
proiect, deoarece C.N.A.S.S.-ul a preluat şi finanţarea programelor de 
sănătate. 

Domnul deputat Ion Berciu propune amânarea acestui proiect 
pentru următoare şedinţă, când vor fi invitaţi la comisie directorul 
Direcţiei Finanţe din Ministerul Sănătăţii şi un reprezentant de 
specialitate al C.N.A.S.S. 

Comisia a fost de acord şi cu această propunere. 
Deoarece au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, 

domnul preşedinte Ion Berciu declară închise lucrările şedinţei. 
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