
 
 
 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 07.07.1998 

 
 

 
La lucrările comune ale Comisiei pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor şi a Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a 
Senatului sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat domnul 
dep.dr.Rădulescu Cristian. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul dep.dr.Ion 
Berciu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi domnul senator dr.Ion Cârciumaru, preşedintele Comisiei 
pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului. 

Comisiile au adoptat cu 18 voturi pentru următoarea ordine 
de zi: 

1.  Audierea domnului senator Haydu Gabor, candidat la 
funcţia de ministru al sănătăţii. 

În deschiderea lucrărilor, domnul senator Ion Cârciumaru 
prezintă C.V. al candidatului. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca discuţiile ce vor urma 
să se axeze pe aspectele principale privind reforma sanitară. 

Domnul senator Haydu Gabor solicită încrederea celor 2 
comisii şi îşi exprimă hotărârea de a face tot posibilul pentru înfăptuirea 
reformei sanitare. Arată că funcţia de ministru al sănătăţii nu trebuie să 
aibă coloratură politică. După aprecierile domniei sale, în prezent, a 
scăzut speranţa de viaţă, a crescut mortalitatea infantilă şi morbiditatea la 
foarte multe boli. După preluarea funcţiei, domnul senator Haydu Gabor 
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doreşte să descentralizeze serviciile sanitare şi să efectueze privatizarea 
serviciului public. Arată că licitaţiile trebuie să fie transparente. 

În continuarea lucrărilor, un număr de 8 deputaţi i-au adresat 
o serie de întrebări axate pe: 

��aplicarea Legii nr.145/1997 privind asigurările sociale de 
sănătate; 

��măsurile pentru crearea unui cadru legislativ adecvat în 
domeniul sănătăţii; 

��continuarea activităţii predecesorului său (domnul 
dep.dr.Barany Francisc), inclusiv continuarea elaborării a 16 proiecte de 
Legi promise de ex-ministrul sănătăţii; 

��colaborarea cu corpul medical şi în special cu Colegiul 
Medicilor din România; 

��acreditarea unităţilor sanitare. 
Domnul senator Haydu Gabor recunoaşte că nu este 

familiarizat cu aspectele privind reforma sanitară. Arată că a participat la 
medierea Legii nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate. 
Consideră că această lege are o serie de lipsuri, comparativ cu Legea 
nr.3/1978. În Legea nr.145/1997 principiul îl reprezintă opţiunea 
asiguratului pentru medicul de familie. Contractul cadru privind 
acordarea de servicii pentru asiguraţi are ca termen de finalizare 30 de 
zile după aprobarea bugetului de stat. Acesta este aproape finalizat. 
Domnul senator Haydu Gabor îşi exprimă dorinţa de a nu răspunde 
întrebărilor adresate, deoarece nu doreşte să formuleze răspunsuri 
parţiale. În cazul în care va fi numit ministru al sănătăţii se va consulta 
permanent cu specialiştii din domeniul sanitar. 

În urma discuţiilor, candidatura domnului senator Haydu 
Gabor a fost avizată favorabil de către cele două comisii, cu 17 voturi 
pentru şi o abţinere (doamna dep.dr.Daniela Bartoş). 

Modul amănunţit privind audierea domnului senator Haydu 
Gabor va fi cuprins în stenograma ce va fi elaborată de aparatul tehnic al 
Senatului. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 
 


