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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi . 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- dl.senator prof.dr.Mircea Cinteză din partea Comisiei pentru 

sănătate, ecologie şi sport a Senatului; 

- dl.prof.dr.Cristian Vlădescu, preşedintele Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate ; 

- dl.prof.dr.Vasile Cepoi, director general , Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate . 

 

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

preşedintele comisiei . 

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

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 

sociale de sănătate ( Raport nr.28/269/27 iunie 2005 retras la comisie). 
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2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. 

3. Diverse. 

4. 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 continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 

sociale de sănătate ( PLX 234/2005), pentru care s-a întocmit raportul 

nr.28/269/27 iunie 2005, retrimis la comisie. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

în urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţa anterioară, a rezultat că 

problema fundamentală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

38/2005 o reprezintă faptul că femeile gravide şi copiii , populaţie cu 

nevoi speciale, nu beneficiază de gratuitate la medicamente ci de 

compensarea la nivelul preţului de referinţă sau de decontare. Prin 

raportul nr.28/269/27 iunie 2005 comisia a aprobat ca valoarea 

medicamentelor prescrise pentru aceste categorii de persoane să se 

suporte integral din Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Cu aceeaşi ocazie s-a mai propus introducerea unui text nou care 

prevede că activitatea desfăşurată de medicii care ocupă funcţii publice în 

cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de 

sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casei Asigurărilor de 
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Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii 

Judecătoreşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este considerată activitate 

medicală profesională pentru medicii care nu se află în relaţie 

contractuală directă cu casele de asigurări de sănătate. 

Acestea sunt cele două probleme rămase în discuţie, subliniază 

domnia sa . 

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

variante, medicamentele sunt gratuite. Atunci când este vorba de preţul de 

referinţă, pacienţii trebuie să plătească la farmacie diferenţa dintre preţul 

de referinţă şi cel de desfacere a medicamentului. 

 Referindu-se la amendamentul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate dl.dep.dr.Buşoi Cristian propune ca activitatea desfăşurată de 

medicii care ocupă funcţii publice în cadrul caselor de asigurări de 

sănătate să fie considerată vechime în muncă şi nu cumul de funcţii. 

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

dl.prof.dr.Vasile Cepoi pentru a argumenta acest amendament. 

Această propunere, arată dl.prof.dr.Vasile Cepoi, a fost înaintată ca 

urmare a numeroaselor solicitări a medicilor care lucrează în cadrul 

caselor de asigurări de sănătate, şi care doresc să-şi continue activitatea 

medicală. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, medicii care, 

timp de 5 ani, nu mai exercită profesiunea medicală îşi pierd dreptul de 

liberă practică. Această derogare, de la Legea funcţionarului public, este 

aplicabilă numai pentru medicii care nu se află în relaţii contractuale 

directe  cu casele de asigurări de sănătate. În caz contrar, acţionează 

principiul incompatibilităţii. 

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

că activitatea desfăşurată de medicii angajaţi ai caselor de asigurări de 

sănătate trebuie să fie considerată activitatea medicală profesională şi să 
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constituie vechime în muncă, astfel încât reatestarea competenţei 

profesionale să nu mai fie necesară. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi informează că speţa în 

cauză se regăseşte în cuprinsul Legii privind exercitarea profesiei de 

medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din 

România nr.306/2005 , la art.17. Derogările de la Legea nr.306/2005 nu 

pot face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, ci al  unei iniţiative 

legislative separate, opiniază domnia sa . 

Activitatea medicilor angajaţi la casele de asigurări de sănătate este 

activitate medico-sanitară, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei , în consecinţă nu poate fi vorba de întreruperea 

activităţii medicale profesionale. Experienţa profesională practică a 

medicilor angajaţi la casele de asigurări sociale de sănătate este 

indispensabilă acestor instituţii. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi îşi exprimă acordul cu 

cele expuse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . Pentru 

medicii care ocupă funcţii publice în cadrul Ministerului Sănătăţii , 

această situaţie a fost soluţionată favorabil prin Legea sănătăţii publice 

nr.100/1998 după cum a fost modificată şi completată . În opinia domniei 

sale, această derogare nu poate  face obiectul Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2005. De asemenea, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi casele de asigurări de sănătate judeţene, precum şi a 

municipiului Bucureşti nu sunt unităţi sanitare. 

Din punct de vedere al activităţii desfăşurate Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate poate fi considerată o bancă , precizează 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , şi tocmai de aceea 

trebuie să se acorde un conţinut activităţii desfăşurate de medici. În 

situaţia în care medicul, salariat al casei de asigurări de sănătate, nu se 

află în relaţii contractuale directe cu această instituţie, nu poate fi vorba 
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despre incompatibilitate. În caz contrar, la casele de asigurări de sănătate 

se vor angaja numai funcţionari. Medicului de familie, care se află în 

relaţii contractuale directe cu casa de asigurări de sănătate, îi putem 

permite să efectueze gărzi în spital. În Occident , medicii de familie îşi 

urmăresc pacienţii, pe toată durata bolii, chiar şi în spital. Categoriile de 

incompatibilităţi pot fi reglementate prin ordin al ministrului sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian solicită cuvântul şi propune ca medicii să 

presteze norma întreagă la casa de asigurări de sănătate, activitatea 

medicală profesională  urmând să se desfăşoare cu ½ normă. 

Casele de asigurări de sănătate trebuie să fie conduse de un 

manager arată, în continuare, dl.dep.Movilă Petre . Prevederile propuse 

prin amendament sunt în măsură să stimuleze medicii să lucreze la casele 

de asigurări de sănătate. 

Dincolo de caracterul de bancă, intervine dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei , casa de asigurări de sănătate are nevoie de 

medici, singurii care sunt specialişti în medicină. De exemplu, membrii 

comisiei de interferon sunt medici. Nici un medic nu doreşte să-şi piardă 

meseria, conchide domnia sa . 

Medicii din spital care sunt funcţionari publici la casele de 

asigurări de sănătate, nu se află în stare de incompatibilitate în timpul 

exercitării profesiunii medicale, arată dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu . 

Medicii de familie şi medicii din ambulatoriu se află în relaţii 

contractuale directe cu casele de asigurări de sănătate şi nu pot lucra decât 

în spitale. 

Dl.prof.dr.Cristian Vlădescu solicită cuvântul şi subliniază că 

propunerea face referire numai la categoria medicilor care sunt 

funcţionari publici. Pentru medicii, care sunt funcţionari publici în cadrul 

Ministerului Sănătăţii , s-a operat o astfel de derogare prin Legea sănătăţii 

publice nr.100/1998, după cum a fost modificată şi completată. Acest 
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precedent a creat discriminări prezenta propunere reprezintă un act 

reparatoriu.  

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi menţionează că, art.56 

din Legea funcţionarilor publici, prevede că exercitarea oricărei alte 

profesii ,  în afară de cea didactică , reprezintă incompatibilitate cu 

statutul de funcţionar public.  Această derogare de la Legea 

funcţionarului public nu poate face obiectul prezentei ordonanţe de 

urgenţă. Acest procedeu creează premizele unor reglementări contrare cu 

alte legi. De asemenea, introducerea în ordonanţa de urgenţă a unor astfel 

de prevederi, care sunt de competenţa decizională a Senatului, poate 

complica procedura legislativă.  

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

că activitatea desfăşurată de medicii care ocupă funcţii publice în cadrul 

caselor de asigurări de sănătate este considerată activitate medicală 

profesională nu se mai poate vorbi despre conflict de interese. De acest 

drept legal beneficiază în prezent şi medicii care sunt funcţionari  publici 

în cadrul Ministerului Sănătăţii . Această inechitate trebuie soluţionată, 

subliniază domnia sa . 

Până acum s-a constatat că toţi vorbitorii sunt de acord cu 

introducerea unei astfel de reglementări, arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan . 

Este vorba despre medicii care lucrează la casele de asigurări de sănătate 

şi nu vor să-şi piardă vechimea. O altă categorie o reprezintă medicii 

funcţionari publici la aceste case de asigurări de sănătate şi care doresc să 

desfăşoare activitate medicală. 

Domnia sa propune următorul amendament: 

„Art.110 – (1) Activitatea desfăşurată de medicii care ocupă funcţii 

publice în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , caselor de 

asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casei 

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale 



 7

şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a 

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este considerată 

activitate medicală profesională, prin derogare de la prevederile art.17 din 

Legea exercitării profesiei de medic, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Medicilor din România . 

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) îşi pot desfăşura activitatea 

medicală profesională, în afara programului de lucru,  numai în condiţiile 

în care nu se află în relaţii contractuale directe cu casele de asigurări de 

sănătate. 

(3) Prezenta derogare are o valabilitate de 7 ani de la intrarea în 

vigoare a legii.” 

Dl.prof.dr.Cristian Vlădescu solicită cuvântul şi precizează că 

obiectivul prezentului amendament este ca, prin similitudine cu 

reglementările referitoare la medicii care lucrează în cadrul Ministerului 

Sănătăţii , medicii de la casele de asigurări de sănătate să-şi poată 

desfăşura activitate medicală profesională. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică consideră că o asemenea  

reglementare reprezintă cumul de funcţii. Domnia sa se pronunţă 

împotriva cumulului de funcţii şi argumentează acest lucru printr-un 

exemplu. La Slatina, directorul taberei de copii, face cumul cu funcţia de 

medic la spitalul judeţean. Cumulul de funcţii l-a împiedicat să-şi 

efectueze serviciul de gardă, care a rămas neacoperit şi  în garda sa un 

pacient a decedat. Cazul se află în cercetarea organelor competente. 

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

precizează că astfel de situaţii reprezintă cazuri singulare care nu trebuie 

generalizate. Pentru astfel de abateri legea prevede sancţiuni.  

Programul de gardă este stabilit de către şeful de secţie şi aprobat 

de directorul spitalului, menţionează dl.dep.dr.Luchian Ion . În astfel de 
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cazuri răspunderea aparţine şefului de secţie şi care este în măsură să 

stabilească un înlocuitor în serviciul de gardă. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu solicită cuvântul şi constată 

complexitatea problemei. Domnia sa se pronunţă împotriva introducerii 

amendamentului ( art.110) şi propune iniţierea unei propuneri legislative, 

de modificare a Legii sănătăţii publice nr.100/1998 prin care să se 

reglementeze activitatea tuturor medicilor care desfăşoară funcţii publice 

( direcţii de sănătate publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , 

Parlament), precum şi acordarea acestor reglementări cu prevederile de la 

art.17 din Legea privind exercitarea profesiei de medic, precum şi 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România 

nr.306/2004. 

După cum arată în continuare dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei  din discuţiile asupra acestui amendament s-au 

reţinut trei aspecte care urmează să fie tranşate prin vot. Primul aspect 

este privitor la decizia dacă activitatea desfăşurată de medicii aflaţi în 

funcţii publice la casele de asigurări de sănătate este considerată sau nu 

activitate medicală profesională. Al doilea aspect este cel privitor la 

desfăşurarea activităţii medicale profesionale cu respectarea 

compatibilităţilor, iar al treilea aspect se referă la limitarea aplicării 

acestor prevederi. 

Cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere comisia a aprobat 

alin.(1) al art.110 prin care se reglementează că activitatea desfăşurată de 

medici în cadrul caselor de asigurări de sănătate reprezintă activitate 

medicală profesională. 

Cu 12 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă comisia a  aprobat alin.(2) 

al art.110 prin care se stabileşte că, medicii care lucrează la casele de 

asigurări de sănătate, pot desfăşura activitatea profesională, după 
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programul de muncă, numai dacă nu se află în relaţii contractuale directe 

cu casele de asigurări de sănătate. 

Cu 3 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 6 abţineri, comisia a 

hotărât ca aplicarea acestei derogări să nu fie limitată în timp. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin a depus următorul amendament:  

„Art.110. – Prin derogare de la Legea privind statutul 

funcţionarilor publici nr.284/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, art.56 alin.(2), funcţionarii publici absolvenţi ai facultăţilor de 

medicină încadraţi la casele de asigurări sociale de sănătate pot exercita 

profesiunea de medic în afara programului de lucru şi numai în unităţi 

care nu se află în relaţie contractuală cu sistemul de asigurări sociale de 

sănătate.” 

Amendamentul a fost respins. 

Referindu-se la amendamentul  comisiei care vizează modul de 

acordare a medicamentelor pentru copii şi gravide, dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în urma dezbaterilor care au avut 

loc, s-au desprins două opinii . 

Prima , care face obiectul ordonanţei de urgenţă şi prin care 

valoarea medicamentelor prescrise pentru copii şi gravide se suportă din 

fond la nivelul preţului de referinţă sau al preţului de decontare ( pentru 

OTC-uri). 

A doua , face obiectul amendamentului comisiei,  prezent în raport, 

prin care valoarea medicamentelor prescrise pentru copii şi gravide se 

suportă integral din fond. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru solicită cuvântul şi reaminteşte că 

s-a solicitat un punct de vedere al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate asupra acestui amendament, precum şi o informare scrisă privind 

situaţia consumului de medicamente la copii şi gravide. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă, în acest 

sens, cuvântul dl.prof.dr.Cristian Vlădescu. 

Referitor la consumul de medicamente pentru copii în anul 2004, 

cele mai vândute medicamente au fost Pirovit ( polivitamine) , Magne B6 

şi Nurofen, informează domnia sa . Consumul de Pirovit a crescut deşi 

există şi polivitamine româneşti mult mai ieftine. La antibiotice, cel mai 

solicitat a fost Augmentinul care s-a suportat din fond la preţul de 

referinţă ( Medoclav). În 97 % dintre cazuri s-au dat bani în mod 

suplimentar dar sumele alocate pentru restul populaţiei s-au epuizat. 

OTC-urile sunt gratuite pentru copii dar numai la nivelul preţului de raft. 

Numai pentru OTC-uri s-au consumat peste 1.300 miliarde lei, în timp ce 

pentru eliberare de proteze sau orteze se aşteaptă 2 ani. De când s-a 

introdus preţul de referinţă consumul la medicamente nu a scăzut, 

rămânând bani disponibili pentru ceilalţi beneficiari de medicamente. S-a 

considerat necesar ca medicamentele , care nu au studii de bioechivalenţă, 

să nu se compenseze. În urma acestei măsuri , a crescut numărul de copii 

care beneficiază de medicamente gratuite. 

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

apreciază că orice lucru poate fi privit din diferite ipostaze. Însă, 

înlocuirea Augmentinului reprezintă o scădere a eficienţei medicale a 

medicamentului. Găsirea unei căi  prin care toţi copiii şi gravidele să 

beneficieze de medicamente gratuite este o problemă de ordin social şi 

moral, subliniază domnia sa . 

Ca medic, mai arată domnia sa , este împotriva preţului de referinţă 

care este urmarea subfinanţării cronice a sistemului sanitar. Preţul de 

referinţă reprezintă o ingerinţă în actul medical. Eliminarea gratuităţilor 

pentru copii şi gravide constituie un mesaj foarte rău pentru populaţie. 

Dl.senator prof.dr.Mircea Cinteză solicită cuvântul şi precizează că 

preţul de referinţă a funcţionat pentru toate categoriile de medicamente. 
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În opinia domniei sale, de fost ministru al sănătăţii, nu este vorba de nici 

o ingerinţă în actul medical, ci numai de faptul că banii pentru 

medicamente  nu pot fi daţi fără nici o limită , mai ales pentru 

medicamentele al căror preţ nu poate fi controlat. Orice depăşire a 

fondurilor reprezintă un atac la banul public, subliniază domnia sa . Nu 

este firesc să se cheltuiască banul public pentru medicamente scumpe în 

dauna accesibilităţii la medicamente a celorlalţi pacienţi. Şi ţări mult mai 

bogate decât România, precum Germania, se confruntă cu astfel de 

probleme. 

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

precizează că şi Germania are alte categorii de probleme şi acestea fiind 

raportat la nivelul de trai din Germania. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan este de acord cu preţul de referinţă la 

medicamente. Copiii şi gravidele reprezintă două categorii de persoane 

vulnerabile. OTC-urile se eliberează pe prescripţie medicală, accesul la 

aceste medicamente fiind astfel limitat. România este singura ţară din 

Europa care interzice accesul la medicamentele care nu dispun de studii 

de bioechivalenţă. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate doreşte să 

facă economii la OTC-uri. Datorită scăderii natalităţii şi populaţia 

României este în scădere. Creşterea natalităţii este o componentă a 

politicii demografice a statului. Numărul copiilor nu este dictat de 

mărimea bugetului, subliniază domnia sa. Toţi copiii trebuie să 

beneficieze de acces neîngrădit la medicamente. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan se pronunţă cu fermitate pentru 

aprobarea amendamentului comisiei, prezentat în raport. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu solicită cuvântul şi menţionează că, 

pentru anumite categorii de cheltuieli, fondurile sunt limitate. În opinia 

domniei sale este mai bine să lărgim accesul la medicamente prin 
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impunerea preţului de referinţă. Domnia sa se pronunţă pentru textul din 

ordonanţă. 

Dacă nu impunem un control al consumului de medicamente prin 

preţul de referinţă se poate ajunge la abuz, subliniază dl.dep.dr.Buşoi 

Cristian . Consumul se face în dauna unor medicamente importante. 

Domnia sa se pronunţă pentru textul din ordonanţă. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi informează pe cei 

prezenţi că, dacă s-ar aplica plata integrală din fond, medicamentele 

gratuite s-ar termina în doar 10 – 15 zile. Prin aplicarea preţului de 

referinţă medicamentele vor ajunge pentru 20 – 28 zile. Deoarece cererea 

de OTC-uri este foarte mare, producătorii externi cresc preţul în 

permanenţă. Preţul de referinţă poate reprezenta o soluţie, conchide 

domnia sa . Dl.dep.dr.Luchian Ion se pronunţă pentru textul din 

ordonanţă. 

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

solicită reprezentantului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

informaţii privind economiile care s-au realizat la medicamentele pentru 

copii şi gravide, prin introducerea gratuităţii raportate la nivelul preţului 

de referinţă . 

În perioada iulie – august 2003, informează dl.prof.dr.Cristian 

Vlădescu  , consumul la medicamente a fost de 101 milioane RON, iar în 

anul 2005 de 220,7 milioane RON. În anul 2005 a crescut numărul 

persoanelor care au beneficiat de medicamente compensate şi gratuite. Nu 

s-a pus niciodată problema unor economii la medicamente. Bugetul 

pentru medicamentele compensate şi gratuite s-a suplimentat, în anul 

2005 , cu 3.500 miliarde lei. Scopul primordial l-a reprezentat creşterea 

adresabilităţii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei se declară 

nemulţumit de răspuns şi solicită Casei Naţionale de Asigurări de 
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Sănătate o informare, în scris, pentru a se lua o decizie în cunoştinţă de 

cauză. 

Dl.dep.Movilă Petre solicită cuvântul şi apreciază că, în prezent, 

întregul sistem de sănătate face contabilitate. Rezultatul introducerii 

preţului de referinţă îl reprezintă creşterea adresabilităţii cetăţenilor la 

medicamentele compensate şi gratuite. Neaplicarea acestui principiu ar 

duce sistemul de sănătate spre colaps. Din punct de vedere emoţional, 

domnia sa este pentru o gratuitate integrală la medicamente dar, situaţia 

financiară a sistemului de sănătate nu o permite. Bugetul pentru sănătate 

este limitat şi trebuie ca , de acest drept,  să beneficieze toţi copiii şi 

gravidele. Dacă situaţia financiară din anul 2006 o va permite această 

ordonanţă va fi modificată. Domnia sa se pronunţă pentru textul din 

ordonanţă. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi doreşte să prezinte 

câteva aspecte în calitate de medic pediatru. Referitor la intervenţia 

dl.dep.dr.Buşoi Cristian , domnia sa consideră că  atunci când este vorba 

de viaţa şi sănătatea copiilor nu este loc de discursuri politicianiste. În 

expunerea de motive la ordonanţă se face vorbire despre economie de 

bani. Timp de 50 de ani copiii şi gravidele au beneficiat de medicamente 

gratuite. Familiile tinere nu dispun de bani pentru procurarea de 

medicamente. Per global Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a 

menţionat că a crescut consumul la medicamente. Se poate pune 

problema restrângerii listei de OTC-uri sau a restrângerii listei de 

medicamente gratuite şi compensate, la nivelul medicamentelor de 

stringentă necesitate. 

Domnia sa se pronunţă pentru amendamentul comisiei care face 

obiectul raportului. 

Problema este dacă se optează pentru textul din ordonanţă sau 

pentru amendamentul comisiei, arată în continuare dl.dep.dr.Paveliu 
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Sorin . Problema principală este stabilirea preţului la medicamente. Există 

unele medicamente care au un preţ de intrare în ţară mai mare decât în 

ţara de origine, cunoscându-se faptul că se află pe lista de medicamente 

compensate şi gratuite. Deoarece este vorba de bani publici ar trebui să 

optăm pentru medicamentele mai ieftine. Domnia sa se pronunţă pentru 

textul din ordonanţă. 

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

subliniază că s-a solicitat Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate o 

situaţie exactă privind consumul de medicamente la copii şi gravide, 

situaţie care până în prezent ar fi trebuit prezentată. Cazul Euromedica, 

care a fost analizat în comisie, este unul similar. Banii Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate au fost cheltuiţi prin încheierea unor astfel de 

contracte dubioase. 

Introducerea preţului de referinţă a crescut adresabilitatea , arată 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu .Cu toate acestea numărul de copii şi gravide a 

scăzut. De ce trebuie să se afirme despre medici că sunt infractori ? De ce 

Ministerul Sănătăţii nu limitează accesul şi publicitatea la OTC-urile 

scumpe, întreabă domnia sa . Domnia sa se pronunţă pentru 

amendamentul comisiei. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi menţionează că 

atât bugetul cât şi consumul sunt fixe şi la acest buget au acces mai mulţi 

sau mai puţin pacienţi. Deşi nu trebuie apelat la componenta politică, în 

cazul de faţă este vorba de o decizie politică: dacă pe viitor vor avea 

acces la medicamentele gratuite mai mulţi sau mai puţini bolnavi. În 

spatele preţurilor la medicamente se ascund interese financiare. Domnia 

sa propune ca decizia să se tranşeze prin vot. 

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

subliniază că, pe seama sănătăţii oamenilor , nu trebuie să se ia decizii 

politice. Fiecare medic care a depus jurământul lui Hipocrate se află în 
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oastea medicinii şi mai puţin a politicii. Domnia sa reaminteşte că, acum 

2 ani, a susţinut în Plenul Camerei Deputaţilor, creşterea bugetului 

sănătăţii. Amendamentele comisiei au fost respinse iar fostul ministru al 

finanţelor dl.Mihai Tănăsescu a argumentat că indicatorii economico-

financiari trebuie respectaţi. Cu acea ocazie dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,  

în calitate de preşedinte al Comisiei pentru sănătate şi familie l-a întrebat 

pe domnul ministru al finanţelor dacă este mai bine ca indicatorii să fie 

respectaţi iar oamenii să moară. Se pot face economii dar nu cu sănătatea 

oamenilor, precizează domnia sa . În loc să se sublinieze insuficienţa 

bugetului se încearcă încadrarea în buget. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru solicită cuvântul şi arată că 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan a punctat o nouă hoţie în numele controlului 

bioechivalenţei. Această măsură încarcă artificial preţul la medicamente. 

Toată lumea doreşte ca gravidele şi copiii să beneficieze dde 

medicamente gratuite dar, în prezent, aceşti bani nu sunt cheltuiţi pentru 

scopul propus. Risipa se regăseşte în lista extinsă de medicamente 

compensate şi gratuite. Domnia sa se pronunţă pentru o gratuitate reală a 

medicamentelor pentru gravide şi copii. Totodată domnia sa propune 

tranşarea deciziei prin vot nominal. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan intervine şi arată că, dacă există 

probleme cu finanţarea, este necesar să se stabilească, cu claritate, care 

sunt necesităţile. Iniţial, lista de medicamente compensate şi gratuite 

cuprindea un număr de 170 de medicamente, după care a fost redusă la 90 

de medicamente compensate integral pentru copii. Dacă se consideră că 

actuala listă este mult prea mare, aceasta se poate  reduce până la nivelul 

medicamentelor strict necesare. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian intervine cu o problemă de procedură. 

Domnia sa propune să se supună la vot, cine este pentru amendamentul 

comisiei din raport şi cine nu este pentru acest amendament. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei se declară 

nemulţumit de faptul că , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a 

pus la dispoziţia comisiei situaţia comparativă ( 2004 şi 2005) a 

consumului de medicamente la gravide şi copii şi lista de medicamente 

compensate de care beneficiază în prezent gravidele şi copiii. 

Dl.prof.dr.Vasile Cepoi solicită cuvântul şi afirmă că, informaţiile 

solicitate, nu există în banca de date a Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . 

Când o comisie parlamentară solicită o informare, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , organele abilitate au 

obligaţia  să o facă,  în conformitate cu Regulamentul camerei 

Deputaţilor. Dacă informaţiile nu se află în evidenţe, situaţia se poate 

întocmi pe baza unui sondaj. Domnia sa se oferă să pună la dispoziţie 

situaţia din judeţul Bihor. 

Ordonanţa îşi produce efectele , atrage atenţia 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , respingerea gratuităţii 

la medicamentele pentru gravide şi copii reprezintă un semnal negativ 

pentru societate. Este nevoie de mai mulţi bani. Domnia sa propune să se 

prezinte cazul  Euromedica pentru a se pune în evidenţă cât s-a risipit din 

banii contribuabililor. Dl.ministru al sănătăţii Eugen Nicolăescu a promis, 

pentru anul 2006, un buget de 5,2 % din PIB, mai arată domnia sa . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi propune să se voteze 

mai întâi pentru amânarea dezbaterilor şi, în cazul continuării dezbaterilor 

să se supună la vot amendamentul comisiei din raport. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel intervine şi propune ca, în cazul în care 

dezbaterile se amână pentru săptămâna viitoare, să fie invitaţi şi 

reprezentanţii Ministerului Sănătăţii deoarece Ministerul Sănătăţii este 

abilitat de  lege să stabilească preţurile. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

propunerea de continuare a dezbaterilor. 

Cu 8 voturi pentru (dl.dep.dr.Buşoi Cristian , dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin, dl.dep.dr.Luchian Ion, dl.dep.dr.Buşoi Cristian , dl.dep.Mircea 

Stănescu ( care îl înlocuieşte pe dl.dep.dr.Cristian Rădulescu ), 

dl.dep.Movilă Petre, dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  şi dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru ) şi 7 voturi împotrivă ( dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei , dl.dep.dr.Diaconescu Renică , dl.dep.dr.Ovidiu 

Brînzan , dl.dep.dr.Nechita Aurel , dl.dep.dr.Bonis Istvan , dl.dep.dr.Dida 

Corneliu şi dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ), comisia a hotărât continuarea 

dezbaterilor şi supunerea la vot a amendamentului comisiei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amendamentul comisiei, care face obiectul raportului. 

Cu 8 voturi pentru ( dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , dl.dep.dr.Diaconescu Renică, dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan, 

dl.dep.dr.Nechita Aurel, dl.dep.dr.Bonis Istvan, dl.dep.dr.Dida Corneliu, 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru şi dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ) şi 7 voturi 

împotrivă ( dl.dep.dr.Boeriu Valeriu , dl.dep.dr.Paveliu Sorin , 

dl.dep.dr.Luchian Ion, dl.dep.dr.Buşoi Cristian , dl.dep.Mircea Stănescu   

( care îl înlocuieşte pe dl.dep.dr.Rădulescu cristian ), dl.dep.Movilă Petre 

şi dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ), comisia a adoptat amendamentul la 

art.26 alin.(1) din ordonanţă şi care face obiectul pct.8 din raport. 

Proiectul de lege cu amendamentele admise şi respinse vor face 

obiectul raportului de înlocuire. 

 

La punctul 2 comisia a procedat la dezbateri generale asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, 
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precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 

medical. 

Proiectul de act normativ stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea 

spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor teritoriale în care 

funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei 

Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 

medicale, republicată, aprobată cu modificări prin Legea nr.629/2001. 

Se stabilesc astfel ca moduri de realizare, negocierea directă şi în 

cazul în care acestea nu se realizează , licitaţia publică cu strigare, cu 

adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, procedându-se în prealabil la 

centralizarea tuturor spaţiilor care urmează a fi vândute, înfiinţându-se 

după caz, câte o comisie, la nivel judeţean sau local, stabilindu-se 

componenţa şi atribuţiile acestora. 

Sunt stabilite obligaţiile cumpărătorului şi modul de repartizare a 

sumelor obţinute din vânzarea acestor spaţii. 

În urma discuţiilor generale, comisia a hotărât amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege până la următoarea şedinţă. 

 

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

privind activitatea comisiei. 

De asemenea, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au 

efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  

 


