
  
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 20.12.1999  

 
 
 

 
La lucrările şedinţei comune a Comisiei pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru sănătate, ecologie şi 
sport a Senatului sunt prezenţi 9 deputaţi şi 8 senatori. 

Au lipsit motivat doamna dep.dr.Daniela Bartoş, domnul 
dep.prof.dr.Vasile Cândea şi domnul dep.dr.Nicu Ioniţă, toţi de la Grupul 
Parlamentar al PDSR. 

Lucrările sunt conduse de domnul dep.conf.dr.Ion Berciu 
preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie. 

Cele două comisii au adoptat, în unanimitate, următoarea 
ordine de zi: 

1. Avizarea candidaturii domnului senator av.Hajdu Gabor 
la funcţia de ministru al sănătăţii. 

Domnul dep.conf.dr.Ion Berciu apreciază favorabil 
activitatea pe care domnul senator av.Hajdu Gabor a desfăşurat-o în 
calitate de ministru al sănătăţii în perioada 1998 -–1999. Domnia sa 
apreciază faptul că asigurarea continuităţii, la cârma Ministerului 
Sănătăţii, a domnului senator av.Hajdu Gabor poate reprezenta o garanţie 
în vederea atingerii obiectivelor reformei sanitare. 

În continuare, domnul senator av.Hajdu Gabor arată că, în 
condiţiile investiturii, în noua sa calitate de ministru de stat va sprijini cu 
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hotărâre aplicarea obiectivelor din programul de guvernare, atât în 
domeniul sănătăţii cât şi în domeniul muncii şi protecţiei sociale. În 
domeniul sănătăţii, domnia sa va urmări cu consecvenţă un număr de 46 
de obiective, componente ale reformei sanitare, care nu au fost detaliate 
în programul de guvernare. Pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul 
asigurărilor sociale de sănătate  se află deja pe masa de lucru a 
Guvernului o iniţiativă legislativă cu privire la cooptarea reprezentanţilor 
pensionarilor în cadrul consiliilor de administraţie al caselor de asigurări 
de sănătate judeţene. Un alt obiectiv, care se află în derulare, este acela 
privind înfiinţarea centrelor medicale de excelenţă care vor asigura 
standardele de calitate a serviciilor medicale. Sprijinirea cabinetelor 
medicale individuale prin dotarea cu aparatura medicală necesară 
reprezintă un alt obiectiv care se află în stadiul de derulare. Acest obiectiv 
se realizează prin finanţarea programului prin intermediul Băncii 
Mondiale. 

În continuare a luat cuvântul domnul sen.dr.Ion Cârciumaru 
preşedintele Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului care 
apreciază activitatea desfăşurată de domnul sen.av.Hajdu Gabor în 
calitate de ministru al sănătăţii. Domnia sa recomandă distinsului 
candidat să promoveze, prin intermediul unei iniţiative legislative, 
susţinerea finanţării de la bugetul de stat a celor 33 de programe naţionale 
de sănătate. Soluţionarea acestei situaţii ar asigura protejarea fondurilor 
de asigurări de sănătate şi reorientarea acestora către furnizorii de servicii 
medicale. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel apreciază pozitiv activitatea 
domnului ministru Hajdu Gabor care a reuşit să pună în aplicare 
prevederile Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate. Domnia 
sa îşi exprimă speranţa că, domnul sen.av.Hajdu Gabor în noua sa calitate 
de ministru de stat va avea forţa şi posibilitatea de a dirija şi activitatea 
caselor de asigurări de sănătate paralele. 

Domnul dep.dr.Remus Opriş apreciază că, în noua sa calitate 
de ministru de stat, domnul sen.av.Hajdu Gabor poate reprezenta un real 
câştig pentru sănătate. Domnia sa îşi oferă tot sprijinul necesar pentru 
susţinerea obiectivelor prezentate precum şi a celorlalte acţiuni ce se vor 
desfăşura de către noul ministru al sănătăţii domnul sen.av.Hajdu Gabor. 

În continuare domnul sen.dr.Stelian Pop doreşte să aprecieze 
faptul că, deşi nu este de profesiune medic, ministrul sănătăţii a dovedit 
că are calităţi de manager în domeniul medical. De altfel şi în multe din 
celelalte ţări europene ministrul sănătăţii nu este de profesiune medic. 
Susţin cu încredere candidatura domnului sen.av.Hajdu Gabor pentru 
funcţia de ministru al sănătăţii. 
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Domnul sen.prof.Bogdan Marinescu arată, în continuare, că 
a susţinut prin toate mijloacele pe domnul sen.av.Hajdu Gabor în 
misiunea nobilă de a conduce destinele sănătăţii populaţiei. Este de acord 
cu avizarea favorabilă a acestei noi candidaturi şi promite că-i va acorda 
tot sprijinul necesar. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil recomandă noului ministru 
al sănătăţii să fie mai categoric în privinţa caselor de asigurări de sănătate 
paralele. Domnia sa propune ca, un procentaj mai mare din fondurile 
colectate de către aceste case de asigurări de sănătate, care de fapt nici nu 
sunt folosiţi în integralitate, să fie redistribuiţi Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, respectiv celorlalte case de asigurări de asigurări 
de sănătate judeţene. Această acţiune este argumentată, în principal, de 
faptul că reţelele paralele nu au o distribuţie raţională în teritoriu dând 
naştere la neajunsuri în ceea ce priveşte accesibilitatea şi adresabilitatea 
serviciilor medicale acordate asiguraţilor. 

Domnul dep.dr.Liviu Dragoş susţine candidatura domnului 
sen.av.Hajdu Gabor pentru funcţia de ministru al sănătăţii. Domnia sa 
arată că această funcţie este complementar întărită prin acordarea 
statutului de ministru de stat în probleme de sănătate, muncă şi protecţie 
socială. În continuare domnia sa arată că trebuie instituit un sistem de 
comunicare mai eficient, aşa cum a funcţionat în trecut pe o perioadă de 
2-3 luni. Acest program de informare ar trebui reluat. 

Domnul dep.dr.Francisc Baranyi arată că politica sanitară se 
promovează prin acte normative. Pe lângă susţinerea legislativă comisiile 
de sănătate au dat până acum trei miniştrii ai sănătăţii. Activitatea 
desfăşurată în cadrul comisiilor parlamentare de sănătate a susţinut 
întotdeauna activitatea Ministerului Sănătăţii. Felicită pe noul ministru al 
sănătăţii şi îi mulţumeşte pentru colaborare. 

În continuare cele două comisii au supus la vot candidatura 
domnului sen.av.Hajdu Gabor la funcţia de ministru al sănătăţii. 

În urma audierii şi a votului în unanimitate comisiile 
avizează favorabil candidatura domnului sen.av.Hajdu Gabor la funcţia 
de ministru al sănătăţii. 

Textul integral al prezentei audieri face obiectul stenogramei 
şedinţei comune a celor două comisii. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.CONF.DR.ION BERCIU 


