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Comisia pentru Sănătate şi Familie         Nr. 28/448 / 7 noiembrie 2005 
 
 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din zilele din perioada 31.10. – 4.11.2005 
 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 31.10.2005 între orele 12,00 – 18,00 , în ziua de 1.11.2005 între orele 

15,00 – 18,00, în ziua de 2.11.2005 între orele 9,00 - 14,00 , în ziua de 

3.11.2005 între orele 15,00 – 18,00 şi în ziua de 4.11.2005 între orele 

9,00 – 12,00  având următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii Bugetului 

de Stat pe anul 2006 – Secţiunea pentru sănătate ( aviz) 

2. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea alin.(3) al art.53 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 

sociale de sănătate, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 93/2004 şi aprobată prin Legea nr.583/2004 ( respinsă de 

către Senat) – Raport de respingere cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială ( PLX 465/2005). 

3. Continuarea  dezbaterilor , în fond,  asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 

privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

Administrator
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administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX 

336/2005). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan 

supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în unanimitate. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, distinşi 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii , Ministerului  Finanţelor Publice şi 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a 

Senatului au procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2006 , secţiunea pentru sănătate. 

În urma dezbaterilor care au urmat cele două comisii au aprobat 

următoarele principale amendamente: 

- pentru reabilitarea şi modernizarea unor echipamente 

medicale din unităţile sanitare şi pentru achiziţionarea de aparate 

medicale noi, pentru dotarea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a 

municipiului Bucureşti cu ambulanţe, precum şi pentru completarea 

stocului de rezervă a Ministerului Sănătăţii cu medicamente, materiale 

sanitare şi dezinfectanţi pentru situaţii speciale, cheltuielile de la bugetul 

de stat pentru sănătate au fost suplimentate cu suma de 400.000 mii lei 

RON; 

- s-a solicitat creşterea cu 10 % ( 44.000 mii lei RON ) a 

fondurilor alocate medicinii primare şi tot cu 10 % a fondurilor alocate 

serviciilor de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar ( 23.285 mii lei 
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RON), sume ce se vor  realoca în bugetul spitalelor ( servicii medicale în 

unităţi sanitare cu paturi); s-a avut în vedere că, la baza întregului sistem 

sanitar se află activitatea de medicină primară care, printr-o finanţare 

eficientă , va duce la scăderea semnificativă a cheltuielilor din unităţile cu 

paturi; 

- pentru aplicarea, de la 1 ianuarie 2006, a dispoziţiilor Legii 

nr.59/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

135/2004 care prevede acordarea gratuită a asistenţei medicale pentru 

membrii şi membrilor de familie ai Colegiului Medicilor din România , 

Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi Colegiului 

Medicilor Dentişti din România s-au alocat transferuri către bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate în valoare de 

10.000.000 mii lei RON; 

- de asemenea, s-a solicitat suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătăţii pentru continuarea lucrărilor de investiţii la un 

număr de 12 obiective ( finalizarea construcţiilor, reparaţii capitale şi 

înzestrarea unor spitale cu aparatura medicală necesară). 

În cadrul dezbaterilor, cele două comisii au respins un număr de 44 

de amendamente, considerându-se că nu dispun de sursa de finanţare 

necesară. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a 

Senatului au hotărât să avizeze favorabil proiectul legii bugetului de stat 

pe anul 2006, secţiunea pentru sănătate, cu amendamentele prezentate. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond, a pentru modificarea şi completarea 

alin.(3) al art.53 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 

privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de 
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sănătate, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 93/2004 şi aprobată prin Legea nr.583/2004 ( PLX 

465/2005) care a fost respinsă de către Senat în şedinţa din 6 octombrie 

2005. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea alin.(3) al art.53 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 

sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare , în sensul 

legiferării cotei de contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe care 

trebuie să o plătească, în cazul în care se asigură cetăţenii români cu 

domiciliul în străinătate şi care se află temporar în ţară, precum şi 

apatrizii. 

Comisia pentru sănătate şi familie a constatat că prevederile 

prezentei propuneri legislative au rămas fără obiect fiind preluate integral 

în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2005 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea alin.(3) al art.53 

al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, modificată şi 

completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2004 şi 

aprobată prin Legea nr.583/2004  ( PLX 465/2005). 

 

La punctul 3 al ordinii de zi Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 
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administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX 

336/2005). 

Discuţiile s-au concentrat asupra textului art.8 privind criteriile de 

stabilire a preţului de vânzare a spaţiilor medicale. 

În opinia majorităţii celor prezenţi, vânzarea spaţiilor medicale 

trebuie să ducă la îmbunătăţirea reală a asistenţei medicale în teritoriu 

prin stimularea stabilităţii medicilor la locul de muncă. 

De asemenea, s-a precizat că marea majoritate a beneficiarilor 

prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sunt medicii de familie, care 

se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Aceşti 

medici dispun de venituri mici, sensibil egale şi nu au alte surse de venit. 

Comisia a hotărât că, la baza stabilirii preţului de vânzare a 

spaţiilor medicale, trebuie să se afle ierarhizarea pe ranguri a localităţilor 

conform Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi,  pornindu-

se de la preţul de vânzare pentru spaţiile medicale din capitala României,  

stabilit la 50 euro/m2. Pentru restul spaţiilor medicale, preţul de vânzare 

se va stabili, prin ordin comun, de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul 

Administraţiei şi Internelor , în mod diferenţiat,  pentru celelalte categorii 

de localităţi. 

Dezbaterile vor continua la o viitoare şedinţă a comisiei. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au mai discutat şi alte probleme privind activitatea curentă a 

comisiei. 

Membrii comisiei au mai efectuat studiu individual asupra 

proiectelor de lege şi propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 
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La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi, fiind absent motivat 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) . 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN 

 
 


