
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 25.01.1999 

 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările 
în ziua de 25 ianuarie între orele 1000-1300, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Discuţii asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale 
de sănătate nr.145/1997. 

Situaţia actuală a organizării structurilor funcţionale ale 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate precum şi a caselor de asigurări 
de sănătate judeţene a impus, ca o necesitate a continuării procesului de 
implementare a Legii nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate, 
promovarea în regim de urgenţă a unui act normativ. În acest sens, în data 
de 30 decembrie 1998, Guvernul României a aprobat Ordonanţa de 
urgenţă nr.72/1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor 
sociale de sănătate nr.145/1997. 

Această ordonanţă are ca principal obiectiv prelungirea 
termenului de intrare în vigoare a legii, respectiv a  funcţionării caselor de 
asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, ca instituţii 
publice autonome, începând cu data de 31 martie 1999. Această amânare 
este determinată de necesitatea elaborării noului Contract Cadru şi a 
normativelor de aplicare a acestuia, de iniţierea procesului de 
informatizare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi de 
pregătirea personalului managerial necesar funcţionării acestui sistem. 
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Casa de Asigurări de Sănătate, constituită prin prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, va funcţiona începând  
cu data de 31 martie 1999, potrivit prevederilor cuprinse în Legea 
nr.145/1997. 

Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, înfiinţată 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/1998 
privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a 
personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a 
navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, 
va începe să funcţioneze, potrivit legii, de la data de 1 ianuarie 1999. 

Din numărul total al membrilor comisiei (15) nu s-au 
înregistrat absenţi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dep.dr.Ion Berciu 


