
 
     Parlamentul  României 
         Camera  Deputa¡ilor 
 
Comisia pentru sãnãtate şi familie                Bucureşti, 4.11.1998 
        Nr.346/XXXVI/8 
 
 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru sănătate şi familie  

din data de 4.11.1998 
 

 
 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 4.10.1998, între orele 9,00 – 15,00, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Informarea  prezentată de domnul dr.Aurel 
Cernăianu, director al Departamentului de cercetare şi  
tehnologie clinică a spitalului  Staten Island, New-York, USA, 
privind strategia de reabilitare a reţelei naţionale de 
radiodiagnostic, radioterapie şi imagistică medicală. 

2. Informarea prezentată de domnul sen.av.Hajdu 
Gabor, ministrul sănătăţii. 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii 
legislative pentru modificarea  şi completarea Legii nr.145/1997 
privind asigurările sociale de sănătate, aflată în procedură de 
urgenţă. 

La primul punct al ordinei de zi domnul dr. 
Cernăianu A. a prezentat obiectivele şi costul proiectului,  
precum şi etapele de realizare ale acestuia. 

Obiectivele  principale ale proiectului sunt: 



- înlocuirea în prima etapă a cca 30% din  parcul de 
aparate de radiodiagnostic standard; 

- stimularea asistenţei imagistice în sectorul privat; 
- actualizarea normelor de radioprotecţie; 
Estimarea  bugetului necesar pentru derularea 

proiectului este de 204.688.574 USD. 
Proiectul se va derula în patru planuri: 
- Reabilitarea şi completarea sistemelor de 

radiologie: 
- Reabilitarea completă a 50 de spitale  prin  

achiziţionarea de aparatură nouă şi performantă; 
- Infiinţarea a 4 centre regionale de radioterapie 

oncologică; 
- Asigurarea financiară a proiectului prin 

intermediul unui consorţiu americano-germano-
elveţian. 

La cel de al 2-lea punct al ordinei de zi domnul 
av.Hajdu Gabor, ministrul sănătăţii a prezentat o informare 
privind următoarele probleme: 

- Stadiul relaţiilor de comunicare dintre Comisia 
pentru sănătate şi familie şi Ministerul Sănătăţii; 

- Implicaţiile ce decurg din aplicarea Ordinului  
ministrului sănătăţii nr.830/2.10.1998 privind 
asigurarea asistenţei religioase în spitale pentru 
credincioşii cultelor religioase legal recunoscute; 

- Criteriile care au stat la baza elaborării Hotărârii 
de Guvern pentru modificarea şi completarea  
Hotărârii de Guvern nr.244/1997, privind 
organizarea şi funcţionarea  Ministerului Sănătăţii, 
aprobată în şedinţa Guvernului din data de 
16.10.1998; 

- Criteriile de elaborare a Notei privind modificarea 
unor sume la Bugetul pe anul 1998 rectificate  
conform Ordonanţei de urgenţă cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 
nr.14/1998 – 10 – 28. 



În ce priveşte relaţiile de comunicare dintre Comisia 
pentru sănătate şi familie şi Ministerul Sănătăţii acestea au fost 
corecte existând o colaborare bună. 

Referitor la asigurarea  asistenţei religioase în spitale, 
punctul de vedere a Ministerului Sănătăţii este de a angaja preoţi 
care să fie renumeraţi fie din bugetul de stat, fie din fondurile de 
asigurări de sănătate, rezultatul fiind acelaşi. 

Comisia pentru sănătate şi familie a solicitat ca 
Ministerul Sănătăţii să revizuiască de urgenţă acest ordin, în 
special prevederile referitoare la salarizarea personalului cultelor 
religioase. 

În ce priveşte criteriile de elaborare a Hotărârii de 
Guvern nr.244/1997 acestea au avut la bază  prevederile Legii 
nr.145/1997 privind asigurările sociale de  sănătate. 

Privitor la Nota Ministerului Sănătăţii privind 
modificarea unor sume la Bugetul pe anul 1998 rectificat 
conform Ordonanţei de urgenţă nr.14/1998, domnul 
sen.av.Hajdu  Gabor, ministrul sănătăţii, arată că Ministerul 
Sănătăţii a solicitat ca, prin lege, o cotă parte din fondul de 
rezervă pentru  asigurări de sănătate să fie folosit pentru 
achitarea salariilor şi plata medicamentelor. 

Comisia pentru sănătate şi familie respinge cu 
fermitate această hotărâre, deoarece conform Legii nr.145/1997, 
fondul de rezervă pentru  asigurări de sănătate se foloseşte 
exclusiv pentru a asigura funcţionarea sistemului de asigurări 
sociale de sănătate în anul 1999.  Comisia solicită retragerea 
Ordonanţei cu privire la consumarea fondului de rezervă. 

În continuare s-a luat în dezbatere propunerea  
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/1997, 
privind asigurările sociale de sănătate. 

Art.59, care prevede ca pe perioada exercitării 
primului mandat creşterea de la 7% la 15% a cotelor ce se vor 
constitui în fondul de redistribuire, a fost adoptat de către 
comisie cu 8 voturi pentru  şi 1 vot împotrivă, în forma 
prezentată. Amendamentul propus de domnul dep.dr.Udrea 
Florian, la  acest punct al propunerii legislative, a fost respins cu 
8 voturi împotrivă şi 1 vot pentru. 



Art.88, alin.(41) care prevede că începând cu 1 
ianuarie 1999 colectarea contribuţiilor pentru asigurările sociale 
de sănătate, se face de către direcţiile de specialitate din cadrul 
caselor de asigurări de sănătate judeţene, precum şi a 
municipiului Bucureşti, a fost adoptat cu 8 voturi pentru şi 1 vot  
împotrivă şi 1 abţinere, în forma prezentată. 

Amendamentul propus de domnul dep.dr.Dumitrean 
Bazil a fost respins cu 1 vot pentru şi 8 voturi împotrivă şi 1 
abţinere. 

Amendamentul propus la acest punct de domnul 
dep.dr.Udrea Florian a fost   respins cu 8 voturi împotrivă şi o 
abţinere. 

Art.881 în care se prevede ca pe durata exercitării 
primului mandat, organele de conducere ale Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, precum şi ale caselor de asigurări  de 
sănătate judeţene şi ale  municipiului Bucureşti să fie 
reprezentate de consiliul de administraţie, preşedinte şi 3 
vicepreşedinţi a fost  adoptat cu 6 voturi pentru, 3 abţineri şi 2 
voturi împotrivă, în forma  amendată de domnul dep.dr.Ion 
Berciu. 

În continuare s-a luat  în dezbatere  art.882. 
La primul alineat al art.882, domnul dep.dr.Baranyi 

Francisc a propus două variante de amendare:  fie ca cei 5 
membri ai  CNAS-ului  să fie numiţi de consiliul de 
administraţie, ori acest alineat să se elimine. 

Doamna dep.dr.Batroş Daniela a propus ca acest text 
să se menţină în forma prezentată. 

Domnul preşedinte dep.dr.Ion Berciu supune la vot 
reformularea textului în varianta propusă de domnul 
dep.dr.Baranyi Francisc.  Amendamentul este respins cu 8 
voturi împotrivă şi 1 pentru.  Propunerea de eliminare a textului 
este respinsă tot cu 8 voturi împotrivă şi 1 pentru. 

Pentru menţinerea textului în forma prezentată  un 
număr de 8 deputaţi votează pentru iar domnul dep. dR.Baranyi 
Francisc votează împotrivă. 

La alin.(2) al art.882 domnul dep.dr.Baranyi Francisc 
a propus ca preşedintele consiliului de administraţie al CNAS să 



fie numit de către Primul ministru.  Această propunere a fost 
supusă la vot şi respinsă cu 9 voturi împotrivă şi 1 vot pentru. 

În continuare domnul dep.dr.Ion Berciu a supus la 
vot alin.(2) al art.882 în forma prezentată. 

Acesta este adoptat de către comisie cu 9 voturi 
pentru şi 1 abţinere (domnul dep.dr.Baranyi Francisc). 

Domnul dep.dr.Ion Berciu a propus ca, după alin.(2) 
al art.882, să se introducă un nou text, ca alin.(3), cu următorul 
cuprins:  “(3) vicepreşedinţii consiliului de administraţie se aleg, 
cu votul majorităţii membrilor săi, dintre aceştia.” 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc a propus ca 
vicepreşedinţii consiliului de administraţie să fie aleşi cu votul a 
două treimi din numărul membrilor săi.  Această propunere este 
respinsă cu 9 voturi împotrivă şi 1 vot pentru. 

Articolul 882 alin.(3) este adoptat de către comisie cu 
9 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (domnul dep.dr. Baranyi 
Francisc). 

Domnul dep.dr.Viţelar Bogdan, referindu-se la textul 
alin.(4) al art.882 a propus reducerea termenului de elaborare a 
Statutului CNAS de la – 60 – zile la 45 zile, pentru a se urgenta 
funcţionarea acestui organism.  Această propunere a fost 
adoptată în unanimitate. 

Textul alin.(5) al art.882 nu a suferit modificări şi a 
fost, deasemenea, adoptată în unanimitate. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc a propus ca, după 
alin.(5), să se introducă un nou text, ca alin.(16) având 
următorul cuprins:  “(6) Funcţia de preşedinte al consiliului de 
administraţie al CNAS este imcompatibilă cu calitatea de 
senator sau deputat al Parlamentului României.”  Domnia sa a  
justificat această propunere prin dorinţa de a se evita eventualele 
abuzuri care se pot  manifesta sub acoperirea imunităţii 
parlamentare. 

Domnul dep.dr.Rădulescu Cristian nu a fost de acord 
cu această propunere în condiţiile în care preşedintele FPS sau 
BNR poate fi deputat sau senator. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu a ţinut să sublinieze că în 
Legea nr.145/1997 nu se prevede o astfel de incompatibilitate. 



Supusă la vot, propunerea domnului dep.dr.Baranyi 
Francisc a fost respinsă cu 8 voturi împotrivă şi 1 vot pentru. 

În continuare domnul dep.dr.Ion Berciu a propus ca, 
la finalul textului art.882 să  se introducă un nou alineat cu 
următorul cuprins:  “Preşedintele CNAS va prezenta, anual, în 
Plenul Camerelor  reunite ale Parlamentului România, o dare de 
seamă, care va decide asupra reconfirmării în  funcţie.” 

Domnul  dep.dr.Baranyi Francisc a propus 
respingerea acestui text deoarece, aşa cum s-a votat, preşedintele 
CNAS poate fi membru al Parlamentului Românieie. 

În urma votului, cu 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, 
acest text a fost adoptat de către comisie. 

În continuare, discuţiile s-au axat pe textele art.883. 
Domnul dep.dr.Baranyi Francisc a propus ca, la 

alin.(1) al acestui articol, cuvântul “prefectură” să fie înlocuit cu 
sintagma  “consiliul judeţean”  deoarece, cosideră domnia sa, 
acest organ are aceleaşi calităţi ca şi forul legislativ. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel şi domnul dep.dr.Ion 
Berciu au subliniat că, pe plan local, Guvernul este reprezentat 
ca instituţie de către prefecturi şi nu de către consiliile judeţene. 

Amendamentul propus de către domnul 
dep.dr.Baranyi Francisc a fost respins cu 8 voturi împotrivă şi 1 
vot pentru.  În aceste condiţii alin.(1) al art.883 a fost adoptat, de 
către comisie, cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

Referindu-se la textul alin.(2) al art.883, domnul 
dep.dr.Baranyi Francisc a propus ca preşedintele consiliului de 
administraţie al casei de asigurări de sănătate judeţene, respectiv 
al municipiului Bucureşti să fie ales dintre membrii săi. 

Această propunere a fost adoptată în unanimitate de 
către membrii comisiei. 

Celelalte amendamente, care au fost înaintate în 
termenul prevăzut de Regulamentul Camerei, au fost respinse, 
cu excepţia amendamentului propus de către domnul 
dep.dr.Udrea Florian privitor la republicarea Legii nr.145/1997 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor 
şi alineatelor o nouă renumerotare. 



La finalul dezbaterilor s-a supus la vot propunerea 
legislativă, în forma amendată de către comisie, fiind adoptată 
cu 8 voturi şi 1 vot împotrivă. 

 
 
PREŞEDINTE, 
Dep.dr.ION BERCIU 
 

 
 


