
  
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din ziua de 12.05.1999 

 
 

 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 12.05.1999, între orele 14,00 – 17,00, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege privind 
asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

Comisia a dezbătut proiectul de Lege privind asigurarea 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu care a fost sesizată 
pentru avizare. 

În urma dezbaterilor, comisia a propus un număr de 17 
amendamente, care au avut drept scop corelarea prezentului proiect de 
lege cu Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, cu 
Legea nr.100/1998 privind asistenţa medicală publică precum şi cu 
prevederile Legii nr.90/1996 privind protecţia muncii. 

Comisia a hotărât ca pe tot cuprinsul legii să se folosească 
sintagma “tratamentul medical şi chirurgical”. Sintagma “medicul 
asiguratorului” să fie înlocuită cu sintagma “medicul specialist”, deoarece 
medicul asiguratorului nu are pregătirea profesională necesară pentru 
toate specialităţile. 

Un număr de 3 articole au fost corelate cu prevederile Legii 
nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate şi se referă la 
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colaborarea asiguratorului cu casele de asigurări de sănătate, la 
reabilitarea profesională a asigurărilor la recomandarea medicului 
specialist, la respectarea de către beneficiarii indemnizaţiilor de 
invaliditate cu potenţial recuperator a programelor de recuperări pe baza 
recomandărilor de tratament medico-chirurgical. 

Un număr de 8 articole au fost corelate cu prevederile Legii 
nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi se referă la 
respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Sănătăţii 
pentru programele naţionale de sănătate publică, la asigurarea asistenţei 
de recuperare medicală, precum şi la organizarea şi coordonarea 
activităţii de medicină preventivă. În prezentul proiect de lege se prevede 
înfiinţarea de servicii proprii care au acelaşi obiectiv de lucru ca şi 
organele specializate (Direcţiile de sănătate publică) prevăzute în Legea 
nr.100/1998. 

Un număr de 3 articole au fost corelate cu prevederile Legii 
nr.90/1996 a protecţiei muncii şi se referă la protecţia persoanelor din 
colectivităţi. 

În finalul dezbaterilor asupra acestui proiect de lege, comisia 
a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă. 

La lucrările comisiei au participat toţi membrii comisiei. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.DR.ION BERCIU 


