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 La lucrările comisiei  sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi 

motivat 3 deputaţi . 

 La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- Dl.Ervin Zoltan Szekely, secretar de stat, Ministerul 

Sănătăţii . 

- Dl.Radu Mircea Popescu, secretar de stat, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor. 

- Doamna Maria Muga, secretar de stat, Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei . 

- Doamna Adriana Vizitiu, director, Departamentul comunităţi 

locale. 

- Dl.Călinoiu Dumitru, director general, Direcţia socială şi 

protecţia familiei. 

- Doamna dr.Mândroiu Dorina, director, Unitatea medico-

socială Broşteni – Suceava. 

Administrator
Original



- Dl.Mihai Ion, director, Unitatea medico-socială Bucşani – 

Dâmboviţa. 

- Doamna Ardeleanu Iulia, contabil şef, Unitatea medico-

socială Bucşani – Dâmboviţa. 

- Doamna Georgeta Chirilă, director, Unitatea medico-socială 

Valea Lui Mihai – Bihor. 

- Dl.Szijjarto Zoltan, director, Unitatea medico-socială 

Salonta – Bihor. 

- Doamna Negrilă Crăciuna, director, Strategie şi structuri 

sanitare, Ministerul Sănătăţii . 

- Doamna Brăduţ Marieta, consilier, Strategie şi structuri 

sanitare, Ministerul Sănătăţii . 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2005 pentru 

modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de 

întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar  ( PLX 

174/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr.90/1996 ( PLX 

171/2005). 

3. Audieri privind aplicarea legislaţiei referitoare la unităţile de 

asistenţă medico-socială, înfiinţate prin reorganizarea unor unităţi sanitare 

publice ( Legea nr.99/2004) şi a serviciilor de îngrijire social –medicală ( 

Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004). 

4. Diverse. 
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5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2005 pentru modificarea art.7 

din Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a 

disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar  ( PLX 174/2005), 

adoptat de către Senat în şedinţa din 5 mai 2005. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei reproiectarea sistemului de acordare de medicamente cu şi fără 

contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu, asiguraţilor din 

sistemul de asigurări sociale de sănătate, necesită armonizarea cadrului 

legislativ existent. 

Astfel, s-a impus modificarea art.7 din Ordonanţa Guvernului nr. 

59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în 

sistemul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.597/2004, pentru armonizarea normelor de utilizare a fondurilor 

alocate în bugetul Ministerului Sănătăţii , reprezentând transferuri de la 

bugetul de stat către Fondul  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, pentru finanţarea noului sistem de acordare a medicamentelor 

compensate şi gratuite. 

Urgenţa acestui act normativ a fost determinată de criza financiară 

acută cu care se confruntă în prezent sistemul sanitar, inclusiv în 

domeniul asigurării populaţiei cu medicamente cu şi fără contribuţie 

personală, pentru tratamentul ambulatoriu. 

Resursele financiare alocate potrivit art.7 din Ordonanţa 

Guvernului nr.59/2004 aveau destinaţia unui program de susţinere socială 

şi renunţarea la aceste sume va determina blocarea sistemului sanitar, prin 
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imposibilitatea asigurării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală 

pentru tratamentul ambulatoriu, încălcându-se astfel un drept fundamental 

al asiguraţilor. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul dl.Ervin Szekely , secretar de stat, Ministerul Sănătăţii 

pentru a prezenta punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii asupra 

proiectului de lege aflat în dezbatere. 

Dl.Ervin Szekely subliniază faptul că proiectul de lege este de 

natură tehnică şi este în măsură să soluţioneze problemele financiare din 

sistemul sanitar. 

Domnia sa se pronunţă pentru aprobarea proiectului de lege în 

forma adoptată de către Senat. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi subliniază că proiectul 

de lege este absolut necesar deoarece sistemul de finanţare s-a schimbat. 

Domnia sa se pronunţă pentru aprobarea proiectului de lege în forma 

adoptată de către Senat. 

Asupra proiectului de lege nu au fost formulate amendamente. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

propus Plenului Camerei Deputaţilor admiterea fără modificări a  

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2005 pentru modificarea art.7 din Ordonanţa 

Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-

economice în sistemul sanitar  ( PLX 174/2005). 

 

La punctul doi al ordinii de zi,  Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii nr.90/1996 ( PLX 

171/2005), adoptat  de către Senat în şedinţa din ziua de 5 mai 2005. 
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După cum arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

, Legea protecţiei muncii nr.90/1996, republicată, constituie cadrul legal 

pentru reglementarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă, 

stabilind principiile de bază în prevenirea accidentelor de muncă şi a 

bolilor profesionale, în scopul eliminării riscurilor. În ceea ce priveşte 

protecţia la locul de muncă, un factor important îl reprezintă dotarea 

salariaţilor cu echipamente individuale de protecţie corespunzătoare şi 

dotarea locurilor de muncă cu maşini, echipamente şi sisteme protectoare 

destinate a fi utilizate în atmosfere potenţial explozive care îndeplinesc 

anumite condiţii de securitate. În aplicarea legii s-au elaborat norme 

metodologice corespunzătoare directivelor menţionate anterior, 

asigurându-se circulaţia pe piaţă şi utilizarea respectivelor produse fără a 

pune în pericol sănătatea şi viaţa salariaţilor sau a celorlalţi participanţi la 

procesul de muncă. 

Aplicarea legii a dus la evidenţierea unor neconcordanţe şi 

necorelări cu reglementările şi recomandările Uniunii Europene datorită 

transpunerii imperfecte, ulterior şi cu angajamentele semnate de România 

în cadrul capitolului 1 de negociere „Libera circulaţie a mărfurilor”. 

Negocierile au dus la elaborarea Legii nr.608/2001 privind evaluarea 

conformităţii produselor, care a instituit un sistem de reglementare 

propriu, comun pentru toate directivele din Noua Abordare, şi anume, 

transpunerea integrală a fiecărei directive prin câte o hotărâre de Guvern. 

Prevederile directivelor preluate iniţial din Legea nr.90/1996 – 

89/686/CEE, 98/37/CE ( care a abrogat şi înlocuit directiva 89/392) şi 

94/9/CEE- au fost transpuse integral în legislaţia naţională prin Hotărârile 

Guvernului nr.115/2004, nr.119/2004 şi, respectiv, nr.752/2004, prin care 

s-au abrogat, totodată şi normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.90/1996 referitoare la echipamente individuale de protecţie, maşini şi, 
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respectiv, echipamente şi sisteme protectoare destinate a fi utilizate în 

atmosfere potenţial explozive. 

Există în prezent diferenţe între prevederile din Legea nr.90/1996 

cu modificările şi completările ulterioare şi cele din directivele 

corespunzătoare, care pot limita, în anumite condiţii, libera circulaţie pe 

piaţă a produselor reglementate de hotărârile de Guvern enumerate. 

Există totodată unele prevederi care nu se mai pot aplica deoarece pentru 

acestea nu mai sunt norme metodologice în vigoare. 

În perspectiva încheierii acordului PECA în cursul anului 2005, 

România s-a angajat ca, până la acea dată, să elimine din legislaţia 

naţională prevederile care nu concordă cu reglementările din Capitolul I 

de negociere a României la Uniunii Europene „Libera circulaţie a 

mărfurilor”. 

În aceste condiţii, amendamentele propuse prin prezentul proiect de 

lege urmăresc armonizarea Legii protecţiei muncii cu prevederile noii 

legislaţii şi eliminarea prevederilor conflictuale, sub următoarele aspecte: 

definiţii, domeniu de aplicare, eliminarea avizării, considerată o barieră în 

calea liberei circulaţii a mărfurilor, eliminarea obligativităţii respectării 

standardelor. 

Au fost efectuate totodată modificări prin care se actualizează o 

serie de denumiri de instituţii şi prin care se precizează atribuţiile 

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei privind 

recunoaşterea şi desemnarea organismelor care realizează evaluarea 

conformităţii produselor în domeniul reglementat pentru care este 

autoritate competentă. 

Asupra proiectului de lege nu au fost formulate amendamente. 

În consecinţă,  comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii 

nr.90/1996 ( PLX 171/2005), în forma înaintată de Senat. 
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La punctul trei al ordinii de zi, comisia a procedat la audieri privind 

aplicarea legislaţiei referitoare la unităţile de asistenţă medico-socială, 

înfiinţate prin reorganizarea unor unităţi sanitare publice ( Legea 

nr.99/2004) şi a serviciilor de îngrijire social–medicală ( Ordonanţa 

Guvernului nr.86/2004). 

După cum precizează  dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , prezentele audieri au loc la sugestia dl.dep.dr.Paveliu Sorin . În 

prezent, sistemul de sănătate, prin unităţile spitaliceşti, suportă financiar 

tratamentul şi cazarea cazurilor medico-sociale, ca şi în cazul spitalelor 

de pediatrie. Pentru a se avea la dispoziţie toate informaţiile necesare, 

comisia a solicitat unele situaţii de la Ministerul Sănătăţii , Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 

Domnia sa acordă cuvântul doamnei Brăduţ Marieta pentru a 

expune punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii . 

În anul 2003, prin reorganizarea unităţilor spitaliceşti a fost 

înfiinţate un număr de 106 unităţi de asistenţă medico-socială, unele 

dintre acestea pe structura fostelor secţii exterioare ale spitalelor. Dintre 

cele 106 unităţi, consiliile judeţene şi locale au avizat înfiinţarea a 98 de 

unităţi de asistenţă medico-socială.  Dintre acestea  doar un număr de 55 

se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate judeţene, 

înregistrând probleme de ordin financiar. 46 de unităţi de asistenţă 

medico-socială au beneficiat de fonduri pentru amenajarea clădirilor. 

Din informaţiile primite  rezultă că sunt numeroase probleme 

privind fondurile alocate de la consiliile judeţene şi locale. Începând cu 

anul 2004, o parte din administraţiile locale nu au mai agreat ideea 

înfiinţării acestor unităţi. Direcţiile de sănătate publică judeţene au 

înaintat adrese către administraţiile locale, unde s-au înregistrat asemenea 

situaţii, solicitându-se reanalizarea oportunităţii înfiinţării centrelor. De 
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exemplu , Consiliul judeţean Braşov a întrerupt alocarea de fonduri 

pentru centrul medico-social de la Sânpetru. Este necesar să se facă unele 

menţiuni privind redistribuirea personalului şi a bolnavilor din acest 

aşezământ. 

Pentru a nu se mai înregistra astfel de situaţii nedorite, domnia sa 

propune o analiză la nivelul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei  şi Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi subliniază că unităţile 

de asistenţă medico-socială trebuie să răspundă solicitărilor populaţiei. 

Actualele unităţi de asistenţă medico-socială au fost înfiinţate, din cele 

450 de spitale existente, la un moment dat,  prin reorganizarea unităţilor 

sanitare cu dotare inferioară. 

         Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim intervine şi solicită informaţii 

suplimentare privind finanţarea, pe cazuri, a acestor centre astfel încât 

situaţia de la Braşov să nu se mai repete. Domnia sa doreşte să cunoască 

care este punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii privind oportunitatea 

acestor centre şi dacă legislaţia în domeniu răspunde sau nu cerinţelor 

actuale. În opinia domniei sale aceste centre sunt necesare. 

Doamna Maria Brăduţ apreciază că unităţile de asistenţă medico-

socială sunt necesare dar legislaţia nu se respectă. De asemenea, legislaţia 

nu este unitară şi prevede unităţi de asistenţă medico-socială la nivelul 

Ministerului Sănătăţii , unităţi de îngrijire socio-medicală ale Ministerului 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi unităţi ale Autorităţii Naţionale 

ale Persoanelor cu Handicap. Cheltuielile ar trebui suportate de către 

Ministerul Sănătăţii pentru partea de asistenţă medicală, de către 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru partea de 

asistenţă socială şi administraţiile judeţene şi locale pentru cheltuielile de 

întreţinere şi reparaţii ale clădirilor. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

menţionează că există unităţi de asistenţă medico-sanitară, cu profil de 

psihiatrie, precum Nucet – judeţul Bihor ( 178 paturi) şi Bucşani – judeţul 

Dâmboviţa ( 160 paturi) care au grave probleme financiare. Aceste unităţi 

nu sunt agreate de către administraţia locală şi au grave probleme 

financiare. Finanţarea acestor unităţi ar trebui suportată de către 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, opiniază domnia sa . 

Dl.Radu Mircea Popescu, secretar de stat, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor solicită cuvântul şi precizează că, în 

conformitate cu prevederile legale, organele locale beneficiază de 

autonomie. Înfiinţarea sau desfiinţarea acestor unităţi este strict atributul 

consiliilor judeţene sau locale, după caz. Comisia Europeană nu permite 

nici o ingerinţă în activitatea autorităţilor locale. Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei au decât atribuţii de 

control şi de  avizare a bugetelor locale. Situaţia actuală a administraţiilor 

locale nu permite, în toate cazurile, susţinerea acestor activităţi, ca şi în 

cazul Consiliului judeţean Braşov. Se poate găsi o soluţie amiabilă 

deoarece unităţile de asistenţă medico-socială sunt necesare, subliniază 

domnia sa . 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul doamnei Maria Muga, secretar de stat, Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru a expune punctul de 

vedere al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei . 

Condiţiile de înfiinţare şi funcţionare a unităţilor de asistenţă 

medico-sociale sunt aceleaşi cu cele care privesc instituţiile de asistenţă 

socială pentru persoane vârstnice sau pentru persoanele cu handicap, 

solicitându-se în plus doar avizele de la ministere, deoarece se face 

referire la o reorganizare a unor unităţi existente. 
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Extrem de important este şi aspectul legat de fundamentarea 

deciziei de constituire a unei astfel de unităţi, rolul esenţial revenind 

serviciului public de asistenţă socială din subordinea sau din cadrul 

consiliului local sau Direcţiei judeţene de asistenţă socială şi protecţie a 

copilului, aflată în subordinea consiliului judeţean. 

De altfel, legislaţia privind serviciile sociale ( Ordonanţa 

Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată 

prin Ordonanţa Guvernului nr.86/2004 aprobată prin Legea 

nr.488/noiembrie 2004) stipulează atât responsabilitatea consiliilor locale 

sau judeţene privind înfiinţarea de noi instituţii de asistenţă socială, 

reorganizarea celor existente, închiderea sau acordarea altei destinaţii, 

precum şi obligaţia serviciilor publice de asistenţă socială de la nivel 

judeţean sau local, în ce priveşte dezvoltarea şi administrarea serviciilor 

sociale. 

Având în vedere profilul beneficiarilor, nu sunt precizate clar 

serviciile medicale de bază şi nici serviciile care intră în categoria 

serviciilor sociale, aşa cum sunt ele definite de legislaţia în vigoare. 

Trebuie ştiut că serviciile sociale sunt specifice diferitelor categorii de 

persoane vulnerabile ( persoane vârstnice , persoane cu handicap, 

persoane sărace, fără locuinţă, persoane cu afecţiuni mintale, etc.). 

Nu sunt disponibile, la ora actuală, date reale privind modul de 

funcţionare a unităţilor de asistenţă medico-socială. Aflându-se în 

subordinea autorităţilor locale care au decis, prin hotărârea de înfiinţare şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţilor, acestea oferă 

servicii diferite în funcţie de profilul majoritar al beneficiarilor găzduiţi, 

au aprobată o organigramă proprie sau au suferit fluctuaţii în funcţionare, 

dacă finanţarea nu a fost acordată în baza bugetului previzionat. 

Pentru a elimina eventualele neclarităţi sau confuzii existente, 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei are în vedere 
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modificarea şi completarea Legii nr.705/2001 privind sistemul naţional 

de asistenţă socială, care va include definirea clară a diferitelor unităţi sau 

instituţii de asistenţă socială, precum elaborarea Nomenclatorului 

instituţiilor de asistenţă socială şi a serviciilor acordate, îmbunătăţirea 

sistemului de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi definitivarea 

procesului de elaborare de standarde de calitate pentru toate categoriile de 

servicii sociale, precum şi construcţia unei inspecţii naţionale care să 

evalueze, să monitorizeze şi să controleze respectarea drepturilor sociale, 

precum şi a calităţii serviciilor oferite, inclusiv aplicarea legislaţiei de 

către autorităţile locale. 

În continuare, dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită opinia 

reprezentantului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

privind utilitatea unităţilor de  asistenţă medico-socială. Aceste centre au 

fost înfiinţate ca o zonă tampon pentru pacienţii care constituie cazuri 

sociale. Transferul între spital şi aceste unităţi este, practic inexistent, mai 

arată domnia sa . 

Doamna Maria Muga menţionează că, aceste unităţi ar trebui să 

coaguleze servicii ale organizaţiilor neguvernamentale, în domeniul 

serviciilor sociale. Îngrijirile la domiciliu sunt mai puţin costisitoare şi, în 

plus, pacientul rămâne în mediul său de viaţă. Problema se pune pentru 

pacienţii cu boli cronice care trebuiesc îngrijiţi instituţionalizat. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi subliniază că unităţile de 

asistenţă medico-socială nu beneficiază de un statut bine delimitat. Partea 

de asistenţă socială ar trebui preluată de către Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei. Unităţile de asistenţă medico-socială ar 

trebui să fie coordonate de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei şi nu de către administraţia locală, subliniază domnia sa . 

Principalul element trebuie să-l constituie asistentul social care va 

monitoriza, în continuare, pacientul. 
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Dl.Radu Mircea Popescu solicită cuvântul şi precizează că, în 

conformitate cu  legislaţia, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei şi unităţile teritoriale ale acestuia, nu sunt furnizori de servicii 

medicale. Nevoia socială se identifică prin lipsa unui domiciliu, consumul 

de alcool sau droguri, violenţă, etc. Persoana bolnavă cronic, care este 

dependentă de ajutor, devine caz social. 

Domnia sa propune înfiinţarea unui grup de lucru format din 

reprezentanţi ai celor 3 ministere implicate care să regândească cadrul 

legislativ şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2002. 

În continuare, doamna Negrilă Crăciuna, director, Strategie şi 

structuri sanitare, Ministerul Sănătăţii solicită cuvântul. Domnia sa se 

pronunţă pentru înfiinţarea unităţilor de asistenţă medico-socială într-un 

cadru legislativ prin care fiecare minister implicat să aibă atribuţii bine 

definite şi distincte. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul doamnei dr.Mândroiu Dorina, director, Unitatea 

medico-socială Broşteni – Suceava . 

Unitatea medico-socială Broşteni – Suceava dispune de 25 de 

paturi şi funcţionează, în bune condiţii, pe ambele componente. Unitatea 

are un serviciu de gardă care asigură permanenţa. În prezent, în unitate 

sunt internate 16 cazuri medicale, 5 medico-sociale şi 4 sociale. 

Domnia sa propune o suplimentare a finanţării din partea 

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă cuvântul 

doamnei Georgeta Chirilă, director, Unitatea medico-socială Valea Lui 

Mihai – Bihor. 

Unitatea medico-socială Valea lui Mihai – Bihor s-a înfiinţat în 

anul 2003. În prezent, în unitate sunt internate 16 persoane. Personalul 
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unităţii este format din 1 medic, 17 asistente medicale şi 6 asistenţi 

sociali. 

Domnia sa arată că ar fi necesar să se stabilească cine şi cât 

plăteşte. Legislaţia este neclară şi solicită să se stabilească cât reprezintă 

activitatea medico-socială, medicală cât şi cea socială. Domnia sa mai 

propune ca infirmierele să fie salarizate din fondurile casei de asigurări de 

sănătate. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul dl. Mihai Ion, director, Unitatea medico-socială Bucşani 

– Dâmboviţa. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 

privind administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean şi local şi 

Hotărârea Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-

socială, Consiliul Local al Comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa a 

hotărât, începând cu data de 1.07.2003, înfiinţarea Centrului de Asistenţă 

Medico-Socială Bucşani, prin reorganizarea Spitalului de psihiatrie 

Bucşani, desfiinţat în aprilie 2003 prin ordinul ministrului sănătăţii 

nr.334/9.04.2003. 

Motivaţia înfiinţării unităţii medico-sociale, unitate de interes 

judeţean, a fost aceea că în zonă există numeroase persoane defavorizate, 

care nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile medico-sociale. 

Domnia sa solicită obţinerea fondurilor necesare proiectului 

„Remodelarea funcţională a Centrului de Asistenţă Medico-Socială 

Bucşani”, al cărui studiu de fezabilitate se află depus la Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei cu adresa nr.3968/5.05.2004. Proiectul se referă la renovarea şi 

reamenajarea unităţii, cuprinzând compartimentarea rezervelor şi 

saloanelor de locuit pentru adaptarea la cerinţele europene în acest 
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domeniu, centrală termică pentru încălzirea încăperilor şi apă caldă 

menajeră, remodelarea funcţională cu respectarea circuitelor igienice la 

oficiul alimentar, bucătărie şi spălătorie. 

De asemenea solicită sprijin pentru alocarea fondurilor necesare 

realizării următoarelor cheltuieli de capital ( investiţii în active fixe 

corporale): linie automată pentru spălătorie, maşină de gătit, aparatură şi 

dotări pentru cabinet de psihiatrie şi sală de kinetoterapie, aparatură 

pentru înfiinţarea unui cabinet stomatologic. 

Pentru anul 2005, cheltuielile curente finanţate prin contractul 

încheiat cu Casa judeţeană de asigurări de sănătate Dâmboviţa nu sunt 

acoperite decât pentru primele 7 luni ale anului, fiind necesară 

suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli cu suma de 840.000 mii 

lei. 

Totodată solicită modificarea normativelor de personal în vederea 

alinierii lor la standardele europene în domeniul asistenţei medico-

sociale. 

În continuare, solicită cuvântul dl.Szijjarto Zoltan, director, 

Unitatea medico-socială Salonta – Bihor. 

Unitatea funcţionează încă din anul 2003 având o capacitatea 

maximă de 23 de paturi, dar sunt perspective pentru extinderea capacităţii 

la 60 de paturi, după terminarea renovării clădirii nr.2 ( fosta secţie de 

ORL). În cursul anului 2004 s-a reuşit amenajarea în proporţie de 53 % a 

clădirii, urmând să se termine în anul 2005. 

Unitatea de asistenţă medico-socială din Salonta se confruntă cu 

următoarele greutăţi: scutecele pentru adulţi nefiind cuprinse în categoria 

materialelor sanitare, deci nu pot fi decontate de către Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate , solicită includerea scutecelor în categoria 

materialelor sanitare; conform Hotărârii Guvernului nr.412/2003, unităţile 

medico-sociale sunt subordonate consiliilor locale , dar finanţarea din 
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partea consiliului local nu este sigură, deci solicită o reglementare în 

privinţa finanţării; contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate sau de 

susţinătorii legali ai acestora nu este reglementată prin acte normative 

care să fie specific unităţilor de asistenţă medico-sociale. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul dl.dep.dr.Nechita Aurel . 

Deşi legislaţia prevede ca unităţile de asistenţă medico-sociale să 

fie finanţate de către consiliile locale, arată domnia sa , o serie de spitale 

rurale au fost transformate în unităţi medico-sociale şi au rămas în 

finanţarea casei de asigurări de sănătate . În anul 2004 , pentru  aceste 

centre s-au alocat peste 100 miliarde lei şi s-a căutat să se delimiteze 

partea medicală de partea socială. În Europa, partea socială este finanţată 

de către comunităţile locale. Ministerul Administraţiei şi Internelor a 

încercat să aloce fonduri necesare pentru a pune pe picioare centrele de 

asistenţă medico-sociale, în special prin reabilitări. Nici Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi comunităţile locale nu dispun 

de fondurile necesare susţinerii acestor centre. Infirmierele sunt plătite de 

la consiliul judeţean, deoarece nu sunt cadre medicale. 

Soluţia o reprezintă preluarea, de către comunităţile locale, a 

cheltuielilor administrativ-gospodăreşti, iar cheltuielile medicale de către 

casa de asigurări de sănătate. De asemenea, se impune reinserţia familială 

a pacienţilor, ca la protecţia copilului, precum şi a extinderii aplicării 

contribuţiei personale. 

Dl.dep.Movilă Petre solicită cuvântul şi arată că, în aceste centre, 

sunt internaţi pacienţi din mai multe localităţi. De aceea, la susţinerea 

financiară a acestor centre ar trebui să participe  mai multe comunităţi 

locale. Direcţia de asistenţă socială trebuie să stabilească cu cât participă 

bolnavul, din pensie, şi cu cât participă susţinătorii legali. 
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În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul dl.dep.dr.Dida Corneliu . 

Unităţile medico-sociale ar trebui să fie finanţate, în principal, de la 

consiliile judeţene şi locale, restul urmând a fi obţinut din contractele 

încheiate cu casele de asigurări de sănătate. Ca urmare a majorării taxelor 

locale , de la 36 % la 47 % , veniturile consiliilor judeţene şi locale au 

crescut. 

Preşedintele Consiliului judeţean Constanţa a promis că instituţia 

pe care o reprezintă va prelua, integral, finanţarea acestor centre. Dacă 

situaţia nu se va rezolva este vina exclusiv a consiliilor judeţene şi locale, 

subliniază domnia sa . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi menţionează că  

separarea părţii sociale de cea medicală este absolut necesară. Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei , sau aparţinătorii, trebuie să fie 

în măsură să participe la finanţarea cazurilor sociale. Persoanele cu  nevoi 

speciale şi persoanele cu handicap trebuie să beneficieze de o legislaţie 

specială. 

Ca şi în cazul Centrului medico-social Scaieşti – Prahova, unităţile 

medico-sociale trebuie să beneficieze de un compartiment de bolnavi 

acuţi , iar restul destinat  bolnavilor cronici. 

Consiliile judeţene trebuie să efectueze plăţile compensatorii 

pentru pacienţii din alte localităţi de domiciliu. Pentru a se aduce centrele 

la un standard minimal trebuie să se stabilească regimul de proprietate al 

clădirilor , precum şi cine va plăti reparaţiile la aceste clădiri. 

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul dl.dep.dr.Bonis Istvan . 

Este nevoie de o bază legală care să stabilească, cu claritate, ce 

atribuţii are fiecare organism, subliniază domnia sa . De asemenea, pe 
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lângă accesarea comunităţilor locale se impune şi parteneriatul cu 

organizaţiile neguvernamentale de profil. 

În judeţul Maramureş, unităţile de asistenţă medico-socială au 

primit, anul trecut, cu 14 miliarde lei mai puţin, subliniază domnia sa . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi precizează că  banii celor 

internaţi în unităţile medico-sociale trebuie să fie vărsaţi în contul 

unităţilor care îi adăpostesc şi tratează. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că toţi cei internaţi în unităţile medico-sociale, care nu au 

domiciliu , necesită asistenţă medicală şi beneficiază de pensie,  trebuie 

să plătească aceste servicii. 

Doamna Maria Muga solicită cuvântul şi precizează că este nevoie 

de dezvoltarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin  solicită cuvântul şi subliniază că această 

întâlnire a fost deosebit de utilă şi trebuie repetată pe un punctaj de 

subiecte, bine documentat. De asemenea,  reglementările în vigoare 

privind persoanele exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale 

de sănătate trebuiesc revizuite , subliniază domnia sa . 

În finalul acestor  audieri şi discuţii, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei a concluzionat următoarele: 

- Reglementările actuale privind unităţile medico-sociale sunt 

necorelate, contradictorii şi uneori evazive şi neclare.  

- Comisia a hotărât elaborarea unei propuneri legislative care 

să reglementeze toate aspectele ridicate. Pentru iniţierea propunerii 

legislative s-a hotărât formarea unui colectiv mixt format din un 

reprezentant al Ministerului Sănătăţii , un reprezentant al Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  , un reprezentant al unor consilii 

judeţene/locale unde funcţionează unităţi medico-sociale precum şi 

membrii Comisiei pentru sănătate şi familie . Anterior iniţierii propunerii 
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legislative, comisia a apreciat că este nevoie de  o nouă discuţie pe 

această temă, împreună cu invitaţii prezenţi la audieri şi alţi directori de 

unităţi medico-sociale. 

- Propunerea legislativă în forma finală trebuie să cuprindă  

prevederi privind atribuţiile specifice fiecărui organism implicat 

(Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei , 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi consiliu judeţean sau local) şi 

totodată trebuie să delimiteze clar serviciile medicale, sociale şi de 

îngrijire. 

- Este absolut necesar ca legea să stabilească categoriile de 

rezidenţi din unităţile medico-sociale care beneficiază de asistenţă 

medico-socială gratuită, întrucât, în prezent, numărul acestora este prea 

mare. 

- De asemenea, propunerea legislativă trebuie să stabilească 

cu claritate sursele de finanţare pentru fiecare componentă a asistenţei 

medico-sociale şi totodată cota de contribuţie a rezidenţilor din unităţile 

medico-sociale. 

- Întrucât serviciile de îngrijire socio-medicală sunt servicii de 

proximitate, a hotărât că este necesară găsirea unor soluţii pentru 

dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu ceea ce ar avea ca efect 

reducerea costurilor din cadrul unităţilor medico-sociale. 

- O  altă concluzie se referă la stabilirea clară a finanţării 

componentelor serviciilor de asistenţă medico-socială (medicală, socială 

şi servicii de îngrijire) de către Ministerul Sănătăţii , Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 

consiliile judeţene, respectiv locale. 

- Un ultim aspect se referă la stabilirea unei strategii judeţene 

privind unităţile de asistenţă medico-sociale, care trebuie elaborată de 
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direcţiile de sănătate publică, direcţiile de protecţie socială şi consiliile 

judeţene. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi comisia a discutat alte probleme 

privind activitatea curentă a comisiei. 

 

De asemenea, membrii comisiei au efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de lege şi propunerilor legislative aflate pe agenda de 

lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 
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