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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

Comisia a adoptat , în unanimitate, următoarea ordine de zi : 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2005 privind 

desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi 

ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare 

şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordată cu acest elicopter ( PLX 

315/2005). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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La primul punct al ordinii de zi, comisia a dezbătut proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2005 

privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul 

Spiridon” Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, 

funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordată cu acest elicopter 

( PLX 315/2005), adoptat de Senat în şedinţa din 25 iulie 2005. 

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul 

Spiridon” Iaşi, prin ordin al ministrului sănătăţii, a fost înfiinţată o 

subunitate SMURD care, la acest moment, îşi desfăşoară activitatea 

specifică, inclusiv pe baza prevederilor Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind 

operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu 

elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate 

operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă Târgu-Mureş, aprobată prin Legea nr.40/2004, aprobate prin 

ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor nr.277/2004 şi al 

ministrului sănătăţii nr.777/2004. 

În continuare, domnia sa opinează că este necesară extinderea 

aplicării sistemului de acordare a asistenţei de urgenţă cu un elicopter 

medicalizat şi în zona Moldovei, zonă în care datorită configuraţiei 

geografice, accesul în mediul rural pentru salvarea vieţii şi pentru 

intervenţiile de urgenţă este foarte dificil. Ministerul Administraţiei şi 

Internelor poate executa misiuni de salvare a vieţii cu unul dintre 

elicopterele medicalizate aflate în administrarea acestuia, operate aerian 

de Unitatea Specială de Aviaţie, fără afectarea celorlalte misiuni specifice 

din zona respectivă. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că aceste 

activităţi vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare. 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi a fost 

desemnat ca operator medical. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că promovarea proiectului de lege este 

necesară întrucât în zona Moldovei accesul,  în special, în mediul rural 

este foarte greu datorită căilor de acces nepracticabile. Din punct de 

vedere financiar costul privind operaţii - pilotaj, alimentare cu 

combustibil şi întreţinerea elicopterului sunt suportate de Ministerul 

Administraţiei şi Internelor. Contravaloarea medicamentelor şi a 

materialelor sanitare este suportată de Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel intervine precizând că plata echipajului 

medical este suportată tot de Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu întreabă care este procedura prin care 

spitalul primeşte banii. 

Dl.dep.Movilă Petre răspunde că banii sunt viraţi Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi de către Casa de Asigurări de 

Sănătate Iaşi. 

Elicopterul a costat 2,5 milioane euro, iar aparatura 2 milioane 

euro. 

În continuare, domnia sa arată că în perioada 29 august – 4 

septembrie 2005 la Iaşi a avut loc o şedinţă cu directorii generali ai 

caselor de asigurări din Moldova pentru a li se prezenta procedura de 

aplicare a sistemului de acordare a asistenţei de urgenţă cu elicopterul , 

precum şi programul privind punctele de aterizare a elicopterului. Pe de 

altă parte, în prezent, în cadrul a 6 comunităţi locale, se poartă discuţii 

privind asigurarea asistenţei de urgenţă cu paramedicii care urmează 

cursurile organizate în colaborare cu Franţa. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că, în anul 2004, Ministerul Sănătăţii 

a achiziţionat 3 elicoptere din Germania preţul acestora reprezentând 

suma de 6 milioane euro. Elicopterul destinat zonei Moldova a fost 

cumpărat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi deoarece nu i s-a 

dat nici o utilizare, acesta  l-a cedat Ministerului Sănătăţii ; acest aparat a 

efectuat 250 ore de zbor înainte de a fi folosit la transportul bolnavilor. 

Domnia sa subliniază că şi Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi plăteşte un 

număr de ore de zbor efectuate de elicopter. 

În continuare informează că Ministerul Sănătăţii dispune şi de 7 

avioane sanitare; dintre acestea doar 2 sunt funcţionale, celelalte 5 

necesitând reparaţii care costă aproape cât un nou avion. Cele 2 avioane 

sunt folosite pentru transportul bolnavilor pe timp nefavorabil, situaţie în 

care elicopterele nu se pot ridica de la sol. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă cum se face apelarea 

elicopterelor. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel răspunde că apelarea se face la numărul 

112 la care răspunde un echipaj de asistenţi medicali. La Bucureşti un 

echipaj medical funcţionează la Spitalul Fundeni  iar al doilea  la Spitalul 

de urgenţă Floreasca. Aceiaşi situaţie se regăseşte şi la Târgu Mureş. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că a fost desemnat Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi pentru că  dispune de medici 

specialişti în medicina de urgenţă (Spitalul de Urgenţă Iaşi nu are medici 

specialişti în medicina de urgenţă). Prin numărul 112 apelul este 

recepţionat de asistenţii medicali şi este comunicat pompierilor şi 

poliţiştilor. 

În ceea ce priveşte asistenţa de urgenţă din Târgu Mureş 

dl.dep.Movilă Petre subliniază că apelarea se face tot prin numărul 112 

dar către un dispecerat integrat ( ambulanţă, pompieri, poliţişti), ceea ce 

are ca rezultat luarea unor decizii rapide. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că la Târgu Mureş dispeceratul se 

găseşte în incinta Spitalului de urgenţă, iar punctul de aterizare a 

elicopterului , sub forma unei platforme care se găseşte în curtea 

spitalului. 

În ceea ce priveşte Bucureşti, elicopterele aterizează pe stadionul 

Dinamo pentru Spitalul de Urgenţă Floreasca şi pe terenul din spatele 

Spitalului Fundeni; la Spitalul Clinic Municipal nu există condiţii de 

aterizare datorită clădirilor înalte şi a copacilor din jurul spitalului. 

Domnia sa subliniază că în Bucureşti nu există platforme pentru 

aterizarea elicopterelor. 

Dl.dep.Movilă Petre informează că la Iaşi, în cel mai scurt timp, se 

va construi un hangar şi o platformă de aterizare a elicopterului în 

comuna Tătăraşi. Locul de staţionare a elicopterului va fi aeroportul 

oraşului. În prezent s-a amenajat un loc de aterizare a elicopterului la 

Spitalul de Copii Iaşi. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică întreabă cine eliberează avizul de 

zbor al elicopterului. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că necesitatea transportului bolnavului 

este stabilită de ambulanţă, iar pilotul stabileşte traseul şi comunică 

Ministerului Administraţiei şi Internelor culoarul de zbor. Echipajul 

medical de pe ambulanţă stabileşte dacă bolnavul este transportat cu 

elicopterul sau cu ambulanţa. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei doreşte să 

cunoască dacă elicopterele transportă bolnavi şi în condiţii meteo 

nefavorabile. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că , în condiţii meteo nefavorabile, 

aceste elicoptere nu zboară decât în condiţii excepţionale. 
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Dl.dep.Movilă Petre arată că elicopterele circulă noaptea numai în 

locuri cunoscute, însă cu toate că aceste elicoptere sunt foarte 

performante intervenţiile primare nu se fac pe timp de noapte. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că elicopterele au o autonomie de 

zbor de 6 ore. În cazuri speciale ele sunt folosite pentru preluarea 

bolnavilor români din străinătate; de exemplu un turist român bolnav care 

se afla în Polonia a fost adus de un elicopter polonez până la graniţă cu 

Ucraina,  de unde a fost preluat de un elicopter românesc. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că la Iaşi , în perioada 29 august – 

4 septembrie 2005 , s-au purtat discuţii cu directorii caselor de asigurări 

din Moldova. În cadrul acestora, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi a 

solicitat ca fiecare casă de asigurări din Moldova să-şi amenajeze o 

platformă cimentată pentru aterizarea elicopterului, care să aibă o 

suprafaţă de 8/8. 

Dl.dep.Movilă Petre intervine, precizând că  , Casa de Asigurări de 

Sănătate Iaşi a cerut acest standard ( platformă cimentată de 8/8) pentru 

siguranţa aterizării elicopterului. 

De altfel, consiliile locale din Moldova au identificat locuri de 

aterizare a elicopterului şi vor construi platformele . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă în cât timp reacţionează 

elicopterul. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că elicopterul se ridică în 5 minute. 

Echipajul medical şi pilotul sunt pregătiţi să intervină începând cu ora 

7,00 şi-şi desfăşoară activitatea până seara ( elicopterul este permanent 

pregătit să intervină şi ajunge la intervenţie în aproximativ 5 minute). 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu întreabă unde are locaţia echipajul 

medical şi dacă are facilităţi. 

Dl.dep.Movilă Petre răspunde că echipajul SMURD are locaţia la 

aeroport, iar personalul medical primeşte 70 % din indemnizaţia pilotului. 



 7

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că Spitalului „Sf.Ioan” 

Bucureşti i s-a propus achiziţionarea unui elicopter , dar domnia sa , în 

calitate de director, a refuzat deoarece atât costurile de întreţinere cât şi 

de zbor sunt foarte mari . Domnia sa consideră că transportul bolnavilor 

cu ambulanţe este mai rentabil, însă căile rutiere sunt foarte proaste. 

Dl.dep.Movilă Petre subliniază că Ministerul Administraţiei şi 

Internelor a cedat elicopterul în discuţie numai după solicitarea făcută de 

către Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi ( domnia sa a făcut parte din 

echipa care s-a ocupat de achiziţionarea elicopterului), care după o 

analiză atentă a considerat că această achiziţie este necesară întrucât 

drumurile sunt proaste şi ambulanţele ajung cu foarte mare întârziere la 

bolnav. Pe de altă parte din cauza drumurilor aproape nepracticabile 

ambulanţele trebuie reparate foarte des , ceea ce ridică foarte mult 

costurile de întreţinere . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că situaţia menţionată mai sus se 

regăseşte în toată ţara. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că în întreţinerea elicopterelor este 

suportată de Ministerul Administraţiei şi Internelor; o oră de zbor costă 

300 euro, iar plata fiecărui membru al echipajului medical este de 200 

euro. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă dacă elicopterul are un număr 

limită de intervenţii. 

Dl.dep.Movilă Petre răspunde că elicopterul are minim o 

intervenţie pe zi şi aterizează chiar şi în  locuri neamenajate , de exemplu 

a aterizat în curtea unei mănăstiri pentru a prelua dintr-un sat un copil 

foarte grav bolnav . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă dacă elicopterul aterizează şi în 

comune sau sate. 
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Dl.dep.Movilă Petre răspunde că, la solicitarea medicului de 

familie din comună sau  din sat, elicopterul aterizează pe stadion sau, în 

lipsa acestuia, pe islaz. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu întreabă ce se întâmplă în situaţia în care 

Ministerul Administraţiei şi Internelor nu va mai suporta întreţinerea 

aparatului  , plata pilotului şi alimentarea cu combustibil. Domnia sa 

consideră că Ministerul Sănătăţii ar trebui să facă o analiză a costului şi 

eficienţei elicopterelor pentru a vedea dacă este rentabil să se mai 

organizeze şi alte asemenea centre de acordare a asistenţei de urgenţă. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu apreciază că în judeţul Constanţa,  care 

are aproximativ 20 de comune foarte îndepărtate în zona Ostrov, ar fi 

necesar un astfel de centru. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă dacă cele 2 avioane sanitare 

transportă şi ţesuturi şi organe pentru transplant. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei răspunde că 

transportul organelor pentru transplant se face cu avionul. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă dacă  bugetul Casei de Asigurări de 

Sănătate Iaşi a fost suplimentat cu suma necesară acoperirii  asistenţei de 

urgenţă prin acest sistem. 

Dl.dep.Movilă Petre răspunde că bugetul Casei de Asigurări de 

Sănătate Iaşi este suplimentat cu suma reprezentând serviciile medicale 

din zona Moldova; decontările se fac lunar. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei răspunzând la 

afirmaţia dl.dep.dr.Dida Corneliu şi dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru  

referitoare la rentabilitatea transportului aerian al bolnavului, arată că 

aceiaşi problemă a existat şi în cazul necesităţii sau nu a efectuării 

transplantului de organe; în final s-a ajuns la concluzia că efectuarea 

transplantului este absolut necesară chiar dacă costurile sunt ridicate. În 

consecinţă, domnia sa consideră că transportul bolnavilor cu elicopterul 
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este necesar, indiferent de raportul cost/eficienţă. În ceea ce priveşte 

înfiinţarea unui centru de acordare a asistenţei de urgenţă prin  sistemul 

de transport aerian la Iaşi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei arată că este absolut necesar, având în vedere starea căilor 

rutiere, în special din mediul rural, din Moldova . 

Deoarece asupra articolului nu s-au făcut intervenţii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

proiectul de lege. 

Comisia votează în unanimitate proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi ca operator 

medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare 

şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordată cu acest elicopter ( PLX 

315/2005), în forma înaintată de Senat, care va face obiectul raportului 

comisiei. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a discutat alte probleme 

privind activitatea comisiei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca un 

punct din ordinea de zi a lucrărilor comisiei din perioada 12 – 16.09.2005 

să cuprindă audieri privind îmbunătăţirea conţinutului Legii spitalului în 

vederea ameliorării funcţionalităţii sistemului de sănătate. La aceste 

audieri să fie invitaţi rectorii universităţilor de medicină şi farmacie, 

preşedintele Colegiului Medicilor din România , preşedintele şi 

vicepreşedintele Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului şi 

o serie de directori de spitale. 

În continuare, domnia sa informează că în discuţiile pe care le-a 

avut cu dl.dep.dr.Paveliu Sorin s-a conturat ideea că este necesar ca în 
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prima etapă fiecare grup parlamentar să dezbată problematica Legii 

spitalelor. În etapa a doua membrii comisiei vor lua în discuţie punctele 

de vedere a fiecărui grup parlamentar pentru a se ajunge la un punct 

comun. După epuizarea acestor etape comisia va dezbate propunerea 

legislativă privind Legea spitalelor. 

De altfel domnia sa arată că etapa I şi II constituie studiu individual 

desfăşurat în grup organizat. Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei menţionează că asemenea discuţii se pot desfăşura şi 

neroganizat. 

Domnia sa supune votului comisiei această propunere, iar comisia 

votează în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică propune ca să se solicite Ministerului 

Sănătăţii trimiterea unui exemplar din informarea întocmită de 

Departamentul de audit privind rezultatele  controalelor efectuate în mai 

multe spitale din ţară. Domnia sa cunoaşte că în anul 2005 Ministerul 

Sănătăţii a efectuat o serie de controale la spitale şi doreşte să ştie dacă   

s-au constatat nereguli privind  deturnarea contribuţiilor la asigurările de 

sănătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  este de acord cu 

propunerea arătând că sistemul de sănătate se află , de o lungă perioadă 

de timp, într-o gravă criză de subfinanţare. 

Banii pentru sănătate au fost folosiţi pentru acoperirea golurilor din 

economie , fapt care rezultă, cu claritate, din Raportul Băncii Mondiale la 

Capitolul IV; la sfârşitul anului 2002 exista un excedent de 15.000 

miliarde lei ; la sfârşitul anului 2003 disponibilităţile Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate erau în sumă de 23.000 miliarde lei; în această 

perioadă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a beneficiat de 

dobânda la contul curent în Trezorerie în valoare cumulată de 9.000 

miliarde lei. 
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În continuare dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

arată că soluţia imediată de ieşire din criza de subfinanţare în care se află 

sistemul sanitar o reprezintă recuperarea integrală a disponibilităţilor în 

sumă de 23.000 miliarde lei şi întoarcerea lor în sistem; Curtea de Conturi 

a României a sesizat, în raport, deturnarea celor 23.000 miliarde lei, iar 

Ministerul Finanţelor Publice a avut ca termen de răspuns data de 

31.03.2005. Ministerul Sănătăţii nu a semnat nota de constatare, pentru 

tragerea la răspundere a celor vinovaţi, ceea ce  impune soluţionarea 

cauzei la Conteciosul Administrativ. 

Nefinanţarea sistemului de sănătate creează motivaţia fie de se 

spune că nu sunt bani, fie de a se face risipă. Trebuie analizat unde şi cât 

ţine de risipă şi totodată unde sunt banii deturnaţi. 

Echilibrul în sistemul sanitar nu se poate realiza fără autonomia 

reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , Fondul  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate să devină fond public privat, astfel încât 

toţi banii colectaţi pentru sănătate să se întoarcă la oameni; în acest sens 

este necesară promovarea de urgenţă a iniţiativei legislative privind 

asigurările sociale de sănătate care se află la Senat şi abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 care a „naţionalizat” 

acest fond; colectarea contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate 

trebuie să se execute de către organismele specializate ale Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate  şi nu de către ANAF .  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

pentru începerea procesului de restructurare a spitalelor este necesar să se 

finalizeze de urgenţă Legea privind Statutul şi Regulamentul de 

funcţionare al Comisie Naţionale de Acreditare a Spitalelor pentru a da 

posibilitatea ca acest organism să înceapă să funcţioneze cu data de 1 

ianuarie 2006; în prezent, spitalele sunt finanţate pe baza sistemului 
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DRG, care nu reprezintă un criteriu de performanţă, ci o finanţare pe bază 

de sume impuse. 

Totodată, Ministerul Sănătăţii , Ministerul Finanţelor Publice şi 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să aibă, ca principală 

sarcină, analizarea modului privind gestionarea şi cheltuirea nejustificată 

a bugetului  pentru sănătate pentru a stabili responsabilităţile şi măsurile 

ce decurg din acestea; acest lucru s-a efectuat parţial în anul 2005 atât la 

nivelul unor spitale cât şi la casele de asigurări de sănătate judeţene. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca să se solicite Rapoartele Curţii 

de Conturi a României privind execuţia bugetară pe anul 2004 rezultate în 

urma controlului de bilanţ efectuat la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi Ministerul Sănătăţii . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca 

Curtea de Conturi a României să înainteze comisiei şi datele rezultate în 

urma controalelor efectuate privind modul în care Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii şi-au fundamentat bugetul pe 

anul 2005. Totodată propune ca la şedinţele comisiei să participe şi 

doamna Edit Szarca, consilier de conturi. 

Dl.dep.Movilă Petre precizează că la ultima şedinţă de comisie la 

care a participat doamna Edit Szarca s-au solicitat aceste rapoarte. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că în 

momentul solicitării în şedinţa comisiei a raportului privind execuţia 

bugetară pe anul 2004 a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , acesta 

nu era finalizat. Domnia sa apreciază că este mai corect ca solicitarea să 

se facă oficial în scris. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune să se solicite Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nota departamentului de audit al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate privind rezultatele efectuate la nivelul caselor de 



 13

asigurări de sănătate teritoriale şi în unele spitale. Domnia sa cunoaşte că 

toate aceste date au fost înaintate şi la Ministerul Sănătăţii . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion supune atenţiei membrilor comisiei două 

propuneri: obligativitatea tuturor persoanelor la plata contribuţiei 

asigurărilor de sănătate şi luarea în calcul pentru vechime în câmpul 

muncii a gărzilor efectuate de medici. 

Domnia sa doreşte ca aceste propuneri să fie analizate de fiecare 

deputat pentru ca în perioada următoare să poată fi discutate în comisie şi 

eventual să facă obiectul unei iniţiative legislative . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

propunerile făcute cu excepţia celor prezentate de dl.dep.dr.Luchian Ion . 

Comisia votează în unanimitate solicitarea în scris a rapoartelor şi 

informărilor de la Ministerul Sănătăţii , Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi Curtea de Conturi a României . 

 

La finalul şedinţei comisia a mai discutat şi alte probleme privind 

activitatea acesteia. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 


