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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.prof.dr.Dan Sabău, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate publică a Senatului, dl.Eugen 

Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice, dl.Sebastian Vlădescu, ministrul 

finanţelor publice şi dl.Gheorghe Barbu, ministrul muncii, solidarităţii 

sociale şi familiei . 

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

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Audieri privind situaţia salarizării personalului contractual din 

unităţile sanitare publice din sistemul sanitar. 

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx 14/2006). 

Administrator
Original



 2

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2005 pentru modificarea şi 

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

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 

333/2005). 

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2005 pentru prorogarea 

termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi 

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

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 

15/2006). 

5. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei 

nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea 

şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar ( PLX 489/2006)( sesizare în fond împreună cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială ). 

6. Diverse. 

7. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei deschide lucrările 

comisiei, menţionând că scopul prezentei audieri îl reprezintă acela de a 

cunoaşte punctul de vedere al celor trei ministere implicate privind situaţia 

salarizării personalului contractual din unităţile sanitare publice din sistemul 

sanitar. Actualmente, salariile medicilor se află la limita decenţei umane. De 

exemplu, dacă un medic primar din România are un salariu lunar de 300 
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dolari, în Ungaria acelaşi medic primar beneficiază de un salariu de 1.500 

dolari. 

Actuala grilă de salarizare defavorizează, clar, personalul medical. 

Domnia sa socoteşte că societatea se bazează pe trei categorii de 

medici. Prima categorie o reprezintă medicul psiho-fizicului, respectiv 

medicii, a doua o reprezintă medicul social, respectiv juriştii şi magistraţii, 

iar a treia este reprezentată de medicul spiritului în care se regăsesc biserica 

şi preoţii. 

Din punct de vedere al pregătirii profesionale şi al responsabilităţii, 

medicii sunt cel puţin egali pe scara socială cu magistraţii. În consecinţă, 

nivelul de salarizare al medicilor trebuie să fie egal cu cel al magistraţilor. 

Peste tot în lume, din punct de vedere al salarizării , medicii se află în top. 

În ultimul timp, s-a vehiculat ideea că medicii obţin venituri 

necuvenite fără a se ţine seama de faptul că orice pacient îşi poate dovedi 

mulţumirea faţă de modul cum a fost îngrijit de către medic . Domnia sa se 

declară ferm împotriva oricăror medici care condiţionează acordarea actului 

medical, aceştia reprezentând cazuri izolate. Cu actualul nivel de salarizare 

medicul nu este în măsură să-şi desăvârşească şi să-şi continue pregătirea 

profesională, prin cumpărarea de cărţi şi participarea la congresele de 

specialitate. De exemplu, cu ocazia ultimului Congres internaţional de 

chirurgie estetică , care a avut loc în perioada 2 – 4 iunie a.c. la Palatul 

Parlamentului , taxa de participare a fost de 200 euro, iar rezidenţii au avut 

acces gratuit. 

Scopul actualei discuţii este acela de a se adresa ministerelor implicate 

rugămintea de a reda medicului decenţa unei salarizări normale şi de a se 

analiza posibilitatea acordării unei salarizări egale cu magistraţii, chiar dacă 

magistraţii nu beneficiază de salarii exagerat de mari. 
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Actuala salarizare a personalului medical este incorectă, intervine 

dl.dep.dr.Nechita Aurel . Actuala criză de subfinanţare cronică în care se află 

sistemul sanitar a influenţat şi nivelul de salarizare. Pentru a se majora 

salarizarea este nevoie de un suport financiar. 

Domnia sa propune ca şi bugetul de stat să contribuie la fondul de 

sănătate. În Occident, programele curative sunt susţinute de la bugetul de 

stat. Şi în România, bugetul de stat ar trebui să participe la susţinerea 

programelor naţionale de sănătate precum şi a programelor curative. De 

asemenea, este necesar să se aloce de la bugetul de stat fondurile pentru 

plata concediilor medicale sau pentru compensarea unor medicamente, cu 

scopul de a se elibera presiunea asupra Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate . 

Fără aceste măsuri nu se poate vorbi despre majorarea salarizării 

personalului medical, conchide domnia sa . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu solicită cuvântul şi începe prin a saluta 

prezenţa la audieri a celor 3 miniştrii. Salarizarea personalului sanitar dă 

mari bătăi de cap Guvernului. Domnia sa are o optică personală asupra 

acestei probleme. O soluţie ar fi radicalizarea şi stabilirea normativelor de 

personal prin care s-ar obţine un număr mai mic de personal , dar mai bine 

plătit. Problema salarizării este una delicată şi este cunoscut faptul că 

sistemul sanitar te poate ajuta să câştigi sau să pierzi alegerile. Ar fi bine ca 

această problemă să fie analizată şi din punct de vedere politic. 

Un lucru este cert, intervine dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , salariul magistraţilor este justificat, dar şi medicii merită acelaşi 

tratament. În plus, magistraţii şi poliţiştii beneficiază de asistenţă medicală şi 

medicamente gratuite. De ce nu şi medicii ? Problema în discuţie nu este cea 
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a dimensionării numărului de personal ci a grilei de salarizare şi a pensiei 

medicilor, comparativ cu cea a magistraţilor, precizează domnia sa . 

Veniturile medicilor nu sunt corect stabilite, intervine 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  . Odată cu intrarea în vigoare a Legii 

asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1995, sănătatea a beneficiat de mai 

mulţi bani. Pe parcursul anilor, statul a trecut sănătatea pe cheltuiala 

cetăţenilor. Aşa s-a ajuns ca  statul să aloce pentru sănătate, de la bugetul de 

stat, numai 0,8 % din PIB. Suportarea programelor naţionale de sănătate şi 

plata rezidenţilor se face , în prezent, din Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate . Procentul de 5 % alocat pentru medicina primară a 

impus medicilor de familie salarii, sub salariul minim pe economie, de 3 – 4 

milioane/lună. Legea spitalelor din pachetul legislativ privind reforma din 

domeniul sănătăţii a pus în discuţie oportunitatea reformei. Trebuie să aflăm 

cât acordă celelalte state pentru medicina primară şi pentru spitale şi să 

găsim soluţii să atingem acest deziderat. 

Este nevoie să reconsiderăm nivelul de salarizare din sistemul sanitar, 

subliniază domnia sa . Salariul  actual al medicilor şi rezidenţilor este 

departe de importanţa profesiei. Ocrotirea sănătăţii populaţiei este cea mai 

importantă activitate, iar medicii sunt puşi în situaţii penibile atunci când 

primesc atenţii din partea pacienţilor. 

Sectorul de sănătate este cel mai productiv , alături de justiţie, 

subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . domnia sa 

acordă cuvântul dl.dep.dr.Boeriu Valeriu . 

Principala problemă este aceea a subfinanţării sistemului de sănătate, 

arată dl.dep.dr.Boeriu Valeriu . Salarizarea personalului medical nu poate fi 

rezolvată decât prin alocarea a 7 – 8 % din PIB pentru sănătate. În prezent, 

salariul medicilor se situează sub nivelul salariului mediu pe economie. Atât 
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grila de salarizare cât şi valoarea punctului de pensie trebuie corect stabilite 

pentru toate categoriile profesionale şi, în funcţie de valoarea creşterii, va 

creşte şi nivelul de salarizare al medicilor. 

În continuare, solicită cuvântul dl.dep.dr.Paveliu Sorin. Pentru a 

creşte nivelul salariilor medicilor din România, în concordanţă cu cel al 

medicilor din Ungaria sau Cehia , este nevoie de resurse financiare. În Cehia 

un medic are salariul de 800 – 1000 euro/lună. Se discută tot mai mult de o 

nouă grilă de salarizare a personalului bugetar. Ar fi bine ca personalul 

medical să nu fie tratat drept personal bugetar. De exemplu, în cadrul 

spitalelor, ar trebui să se introducă criterii de performanţă şi un salariu 

variabil. Prin reducerea numărului de personal din spitale s-ar crea noi 

resurse financiare şi posibilitatea unei negocieri a salariilor. Protocolul 

încheiat cu SANITAS nu permite  aplicarea , în acest an, a unor astfel de 

măsuri. 

Bugetul pentru sănătate al anului 2006 a fost subdimensionat şi nu 

permite eventuale creşteri salariale. Mai mult chiar, fondurile pentru salarii 

se vor epuiza , până la sfârşitul lunii septembrie a.c. 

Salarizarea magistraţilor a creat o breşă care poate fi valorificată. 

Toate solicitările de creşteri salariale ne vor situa pe o spirală inflaţionistă. 

Soluţia o reprezintă plata medicilor în funcţie de criteriile de performanţă. 

Există spitale  complet descoperite de personal. Restructurarea spitalelor 

poate fi o soluţie. Trebuie să se aibă în vedere că 10 % din personalul 

bugetar este personal medical. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi doreşte să precizeze că este 

unul din iniţiatorii prezentei audieri. Deşi domnia sa nu doreşte să facă 

politică în sănătate, menţionează că, orice guvern care rezolvă problemele 

sănătăţii şi învăţământului, are susţinere nelimitată la guvernare. Nici unul 
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dintre guvernele anterioare nu a ţinut seama de acest lucru. În ultima vreme 

s-a acreditat ideea că medicii sunt corupţi şi că veniturile lor sunt completate 

de către pacienţi. Aceste afirmaţii atentează la demnitatea profesiei. 

Dacă magistraţii au fost îndepărtaţi de corupţie prin majorarea 

substanţială a salariilor, este firesc ca şi medicii să beneficieze de aceeaşi 

creştere a salariilor . 

Deşi dispune de o maximă responsabilitate, medicul are un salariu de 

subszistenţă. Medicul nu trebuie să aibă grija zilei de mâine ci numai grija 

faţă de bolnav. Salariul medicului trebuie discutat în raport cu alte categorii 

profesionale din ţară şi din străinătate. Nu este firesc ca un medic, după 35 

de ani de muncă , să beneficieze de o pensie de 4 milioane lei în timp ce un 

magistrat are o pensie de 37 milioane lei. 

Domnia sa subliniază că , atâta timp cât în România există spitale 

publice iar Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate este un fond 

public, medicii trebuie consideraţi personal bugetar. În Germania,  82 % din 

sistemul sanitar este public. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că 84 % din sistemul sanitar din Franţa este public, iar în 

Germania 87 %. Problema salarizării personalului medical este dramatică iar 

lumea medicală se află într-un con de umbră. 

Dl.dep.Movilă Petre solicită cuvântul şi atenţionează că,  prin 

transferul de la Ministerul Sănătăţii  la Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei , s-a creat o nouă problemă a salarizării medicilor de 

medicină a muncii care trebuie rezolvată de către cele două ministere. De 

asemenea, se impune rezolvarea salarizării personalului sanitar auxiliar 

mediu şi superior. 
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Nu este corect să existe o contradicţie între salariile personalului 

bugetar din justiţie, sănătate şi învăţământ. Ministerul Sănătăţii  ar trebui să 

regleze din interior distorsiunile existente, după care guvernul să rezolve 

problema echilibrului între salarizările bugetare. Comisia pentru sănătate şi 

familie va asigura tot suportul necesar pentru ca sistemul de sănătate să fie 

finanţat corespunzător, implicit pentru salarizarea personalului sanitar. 

Demnitatea sistemului sanitar înseamnă, în primul rând, o salarizare 

demnă a personalului, subliniază dl.dep.dr.Diaconescu Renică  . Nu este 

normal ca un medic primar să fie salarizat sub nivelul unui profesor gr.I, iar 

o asistentă sub nivelul unei educatoare. 

După schimbarea directorilor de spitale, arată domnia sa , au apărut 

noi elemente. Astfel, s-a constatat că 20 % din banii spitalelor se duceau spre 

firme „căpuşă”. De exemplu, la Braşov şi Iaşi, masa şi serviciile de curăţenie 

din spitale au fost supraevaluate. Există spitale, de exemplu, Spitalul 

judeţean Slatina, în care ponderea personalului TESA este de 80 % ( 250 de 

salariaţi). Contractele cu laboratoarele şi radiologia s-au încheiat, 

preponderent, cu firmele private. De asemenea, este necesară revizuirea 

DRG şi a punctului pe caz rezolvat pentru a nu se ajunge la situaţii 

paradoxale, precum punctarea superioară a unui infarct care a produs decesul 

bolnavului. Creşterea salarizării va aduce beneficii certe atât personalului 

medical cât şi pacienţilor. 

Să ne centrăm discuţiile pe problema salarizării, intervine 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . Dl.ministru al muncii, 

solidarităţii sociale şi familiei, aici de faţă, este responsabil de stabilirea 

grilei de salarizare. De ce medicii au o grilă de salarizare şi magistraţii alta ? 

De ce în ţările europene se acordă 6 % din PIB pentru sănătate iar în 

România doar 0,8 % din PIB, iar banii colectaţi pentru asigurările de 
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sănătate în loc să fie utilizaţi doar pentru asistenţa medicală sunt alocaţi 

pentru programele naţionale de sănătate. Cum s-a luat decizia ca personalul 

medical să se afle pe actuala poziţie din grila de salarizare ? Acestea sunt 

problemele de fond, conchide domnia sa . 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan solicită cuvântul şi informează că 70 % dintre 

absolvenţii UMF Târgu Mureş părăsesc ţara invocând motive de salarizare şi 

condiţiile de muncă. 

Dl.prof.dr.Dan Sabău intervine şi subliniază că, după 11 ani de studii, 

medicii reprezintă cea mai instruită categorie de personal din România. Cu 

toate acestea, salarizarea medicilor este inadecvată pregătirii lor. Intervalul 

de pregătire al medicilor, faţă de limita de vârsta de  pensionare, reprezintă o 

tară. Deoarece responsabilităţile faţă de malpraxis diferă, va trebui ca şi 

salarizarea între medici  specialişti, să difere. 

Până la acest nivel al discuţiilor, arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei a rezultat, cu claritate că, condiţia socială a medicului 

nu este respectată, atât în comparaţie cu celelalte ţări europene, cât şi faţă de 

alte categorii profesionale ( magistraţii). Din discuţii a rezultat, de asemenea, 

că salarizarea medicilor este legată de subfinanţarea cronică a sistemului 

sanitar. S-a desprins faptul că există unele posibilităţi de folosire mai 

raţională a fondurilor în spitale. În majoritatea ţărilor din Europa sistemul de 

sănătate este public. În România sistemul privat nu este acoperitor, sarcina 

protejării sănătăţii populaţiei, drept consfinţit şi în Constituţie, revenind tot 

sistemului public. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă cuvântul 

dl.Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice. 

Dl.Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice mulţumeşte 

comisiei pentru invitaţie şi arată că, în toate ţările europene, bugetul pentru 
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sănătate este parte a bugetului consolidat. Problema utilizării banilor 

colectaţi pentru sănătate este rezolvată, 2006 fiind primul an în care suma 

colectată pentru sănătate se alocă, integral, sănătăţii. Şi în proiectul de buget 

pentru anul 2007 se  respectă acest principiu. 

Referitor la importanţa profesiei, domnia sa arată că ar dori să poată 

aplica toate standardele europene dar, din nefericire, România nu beneficiază 

de resursele financiare corespunzătoare. Din punct de vedere al venitului pe 

cap de locuitor, România se află pe penultimul loc în Europa. 

Revenind la cheltuielile pentru sănătate, domnia sa menţionează că 

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate a înregistrat , în 2005, 

2,7 miliarde euro, ceea ce reprezintă 130 – 140 euro/locuitor , pentru 

sănătate. Trebuie să se aibă în vedere că numai o treime din populaţie 

contribuie la constituirea acestui fond. 

Situaţia actuală din sănătate este generată de starea în care se află 

economia românească. În ultimii 16 ani, nici în sănătate şi nici în învăţământ 

nu au fost luate măsurile oportune şi tocmai de aceea se vorbeşte despre 

restructurare. 

România beneficiază de un sistem de asigurări sociale de nivel 

european. În SUA, contribuţia medie pe an, pe locuitor, depăşeşte 2.000 

dolari. Colectarea banilor este strict legată de nivelul de salarizare. 

Cheltuielile de salarizare sunt stabilite , prin restricţii macroeconomice, la 5 

– 5,5 % din PIB. Tot indicatorii macroeconomici sunt aceia care dictează 

procentul acordat din PIB, pentru sănătate. 

În limitele acestui pachet bugetar se constată care este cel mai bun 

raport între categoriile de personal bugetar. Dacă se încearcă egalizarea 

tuturor categoriilor la nivelul magistraţilor nu se mai poate face încadrarea în 

cheltuielile de salarizare ( 5 – 5,5 % din PIB). Între valorile cele mai bune de 
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salarizare ( magistraţii) şi restul personalului s-a creat o discrepanţă care nu 

poate fi acoperită. Majorarea taxelor, ca sursă de finanţare suplimentară a 

salarizării , este o povară pe care economia românească nu o poate suporta. 

Este greu de făcut o ierarhie a salarizării în funcţie de importanţa 

profesiei deoarece, a alinia numai o parte a sistemului bugetar la magistraţi, 

reprezintă o imposibilitate din punct de vedere  politic şi economic. Pentru a 

soluţiona problema este nevoie de o lege a salarizării, uniforme, în sistemul 

bugetar şi de o grilă de salarizare care să acopere toate aspectele ridicate. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi doreşte să 

cunoască de ce partea de la buget care se alocă pentru sănătate ( 0,8 % din 

PIB) este aşa mică . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

reaminteşte că, până în anul 1997, banii pentru sănătate proveneau de la 

bugetul de stat. În anul 1998, conform Legii nr.145/1997, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate avea dreptul să-şi stabilească nivelul veniturilor şi 

cheltuielilor. În perioada 2002 – 2003, din bugetul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate au fost deturnate 23.000 miliarde lei iar, în anul 2004, 

peste 10.000 miliarde lei. Aceste fapte au fost  constatate de Curtea de 

Conturi a României care a intentat un proces Ministerului Finanţelor 

Publice. În prezent, Ministerul Finanţelor Publice impune Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nivelul veniturilor şi cheltuielilor. Cu ocazia 

rectificării bugetului de stat pe anul 2006, secţiunea pentru sănătate, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate a solicitat o suplimentare a bugetului cu 

numai 4.000 miliarde ROL, iar comisia a solicitat, prin amendamentele care 

au făcut obiectul avizului , o suplimentare cu 8.000 miliarde ROL. Dacă 

raportăm bugetul pentru sănătate pe anul 1998, corectat cu rata inflaţiei, la 

bugetul pentru sănătate pe anul 2006, vom constata că bugetul pe sănătate pe 
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anul 1998 era mai mare. Prin scutirea pensionarilor de la plata contribuţiei 

pentru sănătate s-a produs o deturnare a fondurilor către fondul de pensii. 

Diferenţa contribuţiilor,  pentru asigurarea pensionarilor,  trebuie acoperită 

de la bugetul de stat. S-a spus că Bulgaria are un PIB mai mic ca al 

României şi cu toate acestea, în Bulgaria, un medic câştigă 1.000 euro/lună. 

Nimic nu este mai presus decât sănătatea oamenilor, conchide domnia sa . 

Dl.Sebastian Vlădescu solicită cuvântul şi informează că , până în 

anul 1998, exista un cadru legal prin care o parte din cei 14 % din 

contribuţiile pentru asigurările sociale, era distribuită către sănătate. După 

anul 1998, au existat unele sume care au fost transferate către pensii pentru a 

compensa deficitele. Echilibrele macroeconomice nu pot fi ignorate. Din 

păcate, în prezent, România produce puţin şi nu se poate cheltui mai mult. 

În zona salarială avem o restricţie, procentul din PIB alocat pentru 

cheltuieli salariale, care dacă se depăşeşte induce inflaţie , menţionează 

domnia sa.  

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu solicită cuvântul şi arată că, în programul de 

guvernare, se menţionează că procentul din PIB alocat pentru sănătate va 

ajunge la 6 % în anul 2008 . În Franţa, de exemplu, se alocă pentru sănătate 

8 % din PIB, respectiv 5 % de la asigurări şi 3 % de la buget. 

Dl.Eugen Nicolăescu solicită cuvântul şi afirmă că, din estimări, în 

2008, se vor aloca pentru sănătate 4,5 % din PIB. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion intervine şi întreabă pe ministrul muncii, 

solidarităţii sociale şi familiei cine va plăti, pe viitor, pentru persoanele 

neasigurate care, conform principiului solidarităţii, au dreptul la servicii 

medicale. Domnia sa arată că nu doreşte ca medicii să beneficieze de o 

salarizare egală cu a magistraţilor dar doreşte să se respecte raportul de 

ierarhizare din celelalte ţări europene. 
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Referindu-se la alocarea pentru sănătate, în anul 2006, a 6 % din PIB, 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin informează că s-au avut în vedere trei surse: 

asigurările sociale de sănătate, bugetul de stat şi bani privaţi. Pentru 

realizarea celei de-a treia surse ar fi fost necesară aprobarea modificării 

Codului fiscal , privind deductibilitatea asigurărilor private. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază , în calitate de medic şi vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe 

Medicale, că actuala situaţie a sistemului de sănătate este deosebit de gravă. 

Problema salarizării medicilor se poate rezolva numai printr-o decizie 

politică, astfel încât medicii să nu mai fie trataţi în acest mod. Domnia sa 

acordă cuvântul, în continuare, domnului Gheorghe Barbu, ministrul muncii, 

solidarităţii sociale şi familiei. 

Dl.Gheorghe Barbu mulţumeşte pentru invitaţie şi arată că, faţă de 

constatările domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice, 

privind salarizarea, nu poate completa nimic în plus. Prin intrarea în vigoare 

a actualului pachet legislativ , de la data de 1 ianuarie 2007, contribuţiile 

pensionarilor vor fi suportate de la bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Referitor la salarizare, domnia sa arată că, timp de 16 ani, clasa 

politică a folosit, sub diferite forme, sistemul de salarizare, fapt care a 

generat dezechilibre majore. Modificarea grilei de salarizare este o decizie 

greu de luat, care nu poate aparţine doar unui ministru, ci întregului Guvern 

şi majorităţii parlamentare. Este nevoie de o estimare pe o perioadă de 4 ani 

şi de un cost de 10.000 miliarde lei. Acum este de acord asupra importanţei 

calităţii de medic. În justiţie, sistemul de salarizare funcţionează de mulţi ani 

pentru ca justiţia să devină incompatibilă şi inamovibilă. Prin politica 

salarială promovată între anii 2005 – 2006, justiţia , care numără 15.000 

salariaţi, a primit cel mai puţin. Restul  personalului bugetar numără 1 
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milion de salariaţi şi tocmai de aceea s-a vorbit despre o ierarhizare. Din 

punct de vedere al salarizării sănătatea este comparabilă cu învăţământul, 

fiind puţin mai jos, cu excepţia medicului primar din clinicile universitare. 

Ierarhizarea necesită o largă dezbatere publică. 

Prin programul de guvernare s-a propus o creştere, pe 4 ani , a 

salariului bugetar cu 60 %, respectiv cu 27 % în 2007 – 2008. În acelaşi 

timp, se are în vedere încadrarea în 5 – 5,5 % din PIB a cheltuielilor 

salariale. În sănătate, salariaţii beneficiază de o serie de sporuri, de plata 

gărzilor, la care se adaugă al 13-lea salariu şi prima trimestrială de 2 %. 

Câştigurile din sănătate  sunt mici şi trebuie să urce într-un ritm accelerat 

faţă de alte sectoare. O comisie guvernamentală va elabora o lege unică de 

salarizare a bugetarilor în care fiecare sector bugetar se regăseşte între 

anumite clase. În Austria, medicina se află, la minim, sub învăţământul 

preuniversitar şi la maxim, sub învăţământul universitar. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

precizează că, în Austria, medicii sunt pe primul loc iar poliţiştii pe locul 

patru. 

Dl.prof.dr.Dan Sabău solicită cuvântul şi îl roagă pe dl.ministru 

Gheorghe Barbu să aibă în vedere că, în România, medicii studiază cel mai 

mult şi această situaţie se reflectă şi la pensie, la vechime. Studiile reduc 

vechimea, precizează domnia sa . 

Un medic primar are, după 35 de ani de muncă, o pensie de 6,3 

milioane lei, intervine dl.dep.dr.Nechita Aurel . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi arată că, în prezent, în 

sistemul de sănătate lucrează aproximativ 36.000 medici dintre care 12.000 

în cabinetele de medicină de familie şi în ambulator. Pentru a se forţa o 
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creştere salarială pentru această categorie de personal este necesară crearea 

unui mecanism. 

Dl.Gheorghe Barbu arată, în continuare, că bugetul de sănătate se află 

în bugetul consolidat al statului. În principiu, prin indexarea veniturilor peste 

nivelul inflaţiei, se creează un sistem de protecţie a veniturilor reale. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  solicită cuvântul şi propune să se facă 

o separare între personalul care lucrează în medicina primară şi cel din 

sistemul public. Toate profesiile sunt importante, subliniază domnia sa , dar 

nimeni nu poate lucra dacă nu este sănătos. 

Dl.dep.Movilă Petre intervine şi arată că, în concluzie, Guvernul 

trebuie să-şi asume o decizie politică de adoptare a unei grile de salarizare 

pentru întregul sistem bugetar. 

Sursa de finanţare este bugetară, intervine dl.dep.dr.Câmpanu Liviu , 

iar Ministerul Sănătăţii  şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pot fi 

acţionate în justiţie de către medicii de familie pentru nerespectarea 

salariului minim garantat de lege. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că trebuie luată o decizie politică, care nu s-a luat din 1990 până 

în prezent. Pentru toate neajunsurile din sănătate, de până acum, au fost 

învinuiţi , pe rând, miniştrii sănătăţii şi Ministerul Sănătăţii  şi, mai apoi, 

medicii care au fost incriminaţi pentru şpagă. Toate sporurile care se acordă 

medicilor sunt pe deplin cuvenite şi sunt plătite cu sănătatea şi viaţa 

medicilor. Medicii au o responsabilitate imensă, subliniază domnia sa şi, în 

consecinţă, decizia politică trebuie luată de urgenţă. Domnia sa acordă 

cuvântul domnului Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii. 

Dl.Eugen Nicolăescu felicită Comisia pentru sănătate şi familie pentru 

iniţiativa de a provoca audieri pe această temă. Realităţile şi discrepanţele cu 
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care se confruntă sistemul de sănătate sunt majore. Domnia sa propune să se 

stabilească criteriile prin care se poate opera recorelarea salariilor, după 

importanţa profesiei. Ministerul Sănătăţii  nu dispune, în prezent,  de un 

documentar privind salarizarea medicilor în celelalte ţări europene. 

La stabilirea grilei de salarizare, s-ar putea propune Ministerului 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  o metodologie de calcul cu o 

componentă fixă şi una variabilă, care să aibă în vedere importanţa profesiei 

şi capacitatea profesională. Această componentă variabilă ar avantaja 

medicii.  

În ceea ce priveşte finanţarea sistemului sanitar, începând cu anul 

2006, va intra în vigoare taxa pe viciu care va aduce la bugetul pentru 

sănătate 0,2 % din PIB, respectiv 5.000 miliarde ROL în 2006 şi 10.000 

miliarde ROL în 2007. Dacă la aceste sume se adaugă şi cei 10.000 miliarde 

ROL contribuţia pentru pensionari, în anul 2007 se va putea ajunge la un 

buget pentru sănătate de 4,75 % din PIB. În anul 2008 se va putea ajunge la 

6 % din PIB. 

În prezent nu există o sursă de finanţare certă pentru a asigura 

creşterile salariale în sănătate. Există unele spitale ineficiente în care 

ponderea salariilor reprezintă 80 – 85 % din bugetul spitalului şi în care un 

medic munceşte pentru 14 angajaţi auxiliari. De aceea este nevoie de 

restructurare. 

Domnia sa promite că, în ultima decadă a lunii iunie, va prezenta 

comisiei concluziile care s-au desprins în urma dezbaterilor în teritoriu cu 

medicii, sindicatele şi parlamentarii privind restructurarea în sistemul 

spitalicesc. 

În finalul audierilor şi dezbaterilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei subliniază  următoarele concluzii principale: 
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- Sistemul de sănătate se află într-o gravă criză datorată 

subfinanţării. Procentul de 0,8 % din PIB alocat bugetului Ministerului 

Sănătăţii  este total nesemnificativ şi incomparabil cu cel alocat de către 

ţările din Uniunea Europeană ( unde este de  aproximativ 6 % din PIB ). Din 

fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în valoare de 96.000 

miliarde lei/2006 doar 140 euro revine pentru asistenţa medicală/cap de 

locuitor. 

- Fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate trebuie utilizat 

exclusiv pentru servicii medicale şi nu pentru finanţarea programelor 

naţionale de sănătate şi plata rezidenţilor. Este absolut necesar ca acest fond 

privat să fie gestionat în mod autonom de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi să  nu fie parte a bugetului consolidat de stat. 

- Bugetul pentru sănătate trebuie să beneficieze de 6 % din PIB 

până în 2008 ( în 2006 4,2 % din PIB, în 2007 5 % din PIB , iar în 2008 6 % 

din PIB). De asemenea este necesară recuperarea banilor din sănătate            

( 33.000 miliarde ROL) deturnaţi pentru compensarea deficitului  de pensii. 

Suplimentarea bugetului pentru sănătate în 2005 şi intenţia Ministerului 

Sănătăţii  de a aloca în 2006 o sumă mai mare pentru proiecte în sănătate nu 

rezolvă criza din sistem. 

- Trebuie să existe o politică clară de echilibru în salarizarea 

personalului bugetar care să fie asumată de către Guvern  printr-o decizie 

politică. 

- Grila de salarizare trebuie să fie comparativă cu cele din ţările 

Uniunii Europene şi să cuprindă o ierarhizare corectă a profesiilor având pe 

prima poziţie medicii , deoarece aceştia au responsabilităţi foarte mari. 

- Grila de salarizare a personalului medical pe care Ministerul 

Sănătăţii  doreşte să o propună Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
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Familiei şi care cuprinde 2 componente ( o componentă fixă şi una mobilă ) 

trebuie să stabilească salarii diferenţiate atât pe specialităţi cât şi între medici 

în funcţie de criteriile de performanţă individuale. 

- Trebuie asigurată gratuitatea la medicamente şi asistenţă 

medicală a medicilor prin modificarea Legii nr.95/2006 Titlul XII – 

Exercitarea profesiei de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Medicilor din România . 

- De asemenea, prin modificarea aceluiaşi act normativ trebuie să 

se stabilească pensionarea la 65 de ani a medicilor , indiferent de sex. 

- Pentru obţinerea banilor necesari sănătăţii este necesară 

îmbunătăţirea managementului financiar al spitalelor, Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi Ministerului Sănătăţii  şi eventual stabilirea unor 

cotizaţii diferenţiate pe taxa pe viciu. 

La finalul acestui punct de pe ordinea de zi comisia şi-a exprimat 

totala disponibilitate privind colaborarea cu Ministerul Sănătăţii  . De 

asemenea, comisia a propus ca la şedinţa în care se va dezbate Raportul 

Curţii  de Conturi a României privind sănătatea să participe ministrul 

sănătăţii, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale 

şi familiei. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a trecut la dezbateri asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (PLx 14/2006) care a fost retrimis la comisie la cererea Comisiei 

pentru sănătate şi familie . 

La lucrări participă şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

întrucât ambele comisii au fost sesizate, în fond, cu acest proiect de lege. 
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Cele două comisii, în unanimitate, au hotărât amânarea dezbaterilor 

pentru următoarea şedinţă, întrucât la lucrări nu a participat reprezentantul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru a fundamenta impactul pe 

care îl are asupra fondului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate mărirea 

cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de la 0,75 % la 1 %. 

 

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

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la dezbateri asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

asigurări sociale de sănătate  (PLX 333/2005). 

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

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

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

funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, în sensul instituirii 

obligaţiei angajatorilor de a dovedi că au plătit pentru asiguraţii lor 

contribuţiile la asigurările sociale de sănătate. Totodată, pentru persoanele 

care desfăşoară profesii liberale sau activităţi independente se stabilesc 

limitele minime de asigurare, iar pentru persoanele care pleacă la muncă în 

străinătate dar îşi păstrează calitatea de asigurat s-a stabilit modul de calcul 

al contribuţiei. De asemenea, se aduc precizări la mecanismul de recuperare 

de către casele de asigurări de sănătate a sumelor aferente serviciilor 

medicale furnizate ca urmare a prejudiciilor şi daunelor aduse sănătăţii unei 

persoane de către o altă persoană. 
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În urma dezbaterilor comisiile au votat, în unanimitate, adoptarea 

proiectului de lege cu 2 amendamente care precizează că se respinge Legea 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2005. 

Motivarea respingerii constă în faptul că odată cu intrarea în vigoare 

la data de 28 mai 2006 a Legii nr.95 privind reforma în domeniul sănătăţii – 

Titlul VIII – Asigurări sociale de sănătate se abrogă Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.150/2002 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbateri 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a 

Legii nr.327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

asigurări sociale de sănătate  (PLX 15/2006).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea până la 1 

ianuarie 2007 a termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 deoarece 

pachetul de servicii medicale de bază suplimentare prevăzute în actul 

normativ menţionat nu este susţinut financiar în proiectul de buget pe anul 

2006 al Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, adoptarea 

proiectului de lege cu 2 amendamente care precizează că se respinge 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2005 pentru prorogarea 

termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 
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organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 

15/2006). 

Motivarea constă în faptul că odată cu intrarea în vigoare, la data de 

28 mai 2006, a Legii nr.95 privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul 

VIII – Asigurări sociale de sănătate – se abrogă Ordonanţa de urgenţă a 

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

asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

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

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la dezbateri asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar      

( PLX 489/2006), adoptată de Senat în şedinţa din 15 mai 2006. 

Prezentul proiect de lege  are ca obiect de reglementare modificarea 

anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 

publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.125/2005 , în sensul introducerii şi utilizării funcţiei de fizician medical în 

unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, funcţie pentru care se propune 

şi stabilirea modului de salarizare.  

Directiva nr.43/1997 Euratom cu privire la protecţia persoanelor 

împotriva radiaţiilor ionizante în legătură cu expunerea medicală impune 

necesitatea introducerii şi utilizării funcţiei de fizician medical în unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar. 
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Întrucât condiţiile de studii şi pregătire profesională sunt diferite faţă 

de cele prevăzute în prezent pentru funcţia de fizician, a fost necesară 

completarea Clasificării Ocupaţiilor din România cu ocupaţia de fizician 

medical care va asigura securitatea radiaţiei şi va contribui la îmbunătăţirea 

tehnicilor imagistice şi tehnicilor terapeutice şi va colabora cu 

radioterapeuţii pentru întocmirea planului de tratament şi monitorizarea 

echipamentului şi a procedurilor. 

În urma dezbaterilor, comisiile au votat , în unanimitate, adoptarea 

proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar ( PLX 

489/2006), în forma înaintată de Senat. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea curentă a comisiei.  

 

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

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE 
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