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PROCES VERBAL 
al şedinţei  de  comisie din zilele  de 13  şi 14.12.2005 

 

 

 La lucrările comisiei din 13 şi 14.12.2005 sunt prezenţi 17 deputaţi. 

 La lucrările comisiei participă ca invitat dl.Ervin Szekely , secretar 

de stat,  Ministerul Sănătăţii . 

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

preşedintele comisiei . 

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

1. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de 

Acreditare a Spitalelor ( PLX 608/2005), adoptat de Senat. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.137/2005 pentru autorizarea 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei 

linii de credit ( PLX 604/2005), adoptat de Senat. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii pensionari                       

( Plx 586/2005), respins de Senat. 
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4. Diverse. 

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 a procedat la dezbaterea, 

în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor 

( PLX 608/2005), adoptat de Senat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

prevederile Legii spitalelor nr.270/2003 stipulează la art.13 alin.(7) că 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de 

Acreditare a Spitalelor se aprobă prin lege la propunerea celor două 

comisii de specialitate ale Parlamentului. Activitatea spitalelor este o 

procedură dinamică prin care se certifică existenţa condiţiilor de 

structură, resurse şi a procedurilor şi mijloacelor pentru stabilirea 

diagnosticului şi tratamentului astfel încât, serviciile medicale furnizate 

să fie de calitate. 

În funcţie de standardele de calitate pe care le întruneşte, spitalul 

este încadrat într-o anumită categorie de acreditare de către Comisia 

Naţională de Acreditare a Spitalelor, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi 

consultarea organismelor profesionale. 

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

arată că, deoarece Legea spitalelor stabileşte componenţa Comisiei 

Naţionale de Acreditare a Spitalelor, prezentul proiect de lege 

reglementează modul de organizare şi funcţionare şi principalele atribuţii 

ale comisiei. Pentru aducere la îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin, 

Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor dispune de un aparat propriu 

de lucru precum şi de comitete de standarde, proceduri de acreditare şi de 
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evaluare. Scopul final al acreditării este de îmbunătăţire a calităţii 

serviciilor spitaliceşti.  

Proiectul de lege mai cuprinde prevederi privind transparenţa 

privind activitatea comisiei, precum şi precizări privind stabilirea 

conflictului de interese. 

Dl.Ervin Szekely , secretar de stat, Ministerul Sănătăţii arată că în 

noua Lege a spitalelor din pachetul de reformă , ce va fi asumat prin 

răspundere guvernamentală, există prevederi privind Comisia Naţională 

de Acreditare a Spitalelor care funcţionează ca un organ tehnic de 

verificare a condiţiilor de acreditare a spitalelor, fiind subordonată 

Ministerului Sănătăţii nefiind autonomă sau subordonată Parlamentului. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, domnia sa solicită 

respingerea propunerii legislative aflată în dezbaterea comisiei, care nu 

este în concordanţă cu „gândirea Ministerului Sănătăţii în acest sector de 

activitate”. 

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

arătând că în toate ţările civilizate funcţionează Agenţia de Acreditare a 

Spitalelor  ca un organism autonom. Punctul de vedere al Ministerului 

Sănătăţii este antieuropean şi centralist. Comisia Naţională de Acreditare 

a Spitalelor trebuie să fie independentă; fără respectarea acestui principiu 

România nu va intra în Uniunea Europeană . O astfel de gândire de 

subordonare a existat şi în cazul Comisiei de acreditare din învăţământ, 

însă până la urmă a învins raţiunea şi s-a hotărât autonomia acesteia; 

acelaşi lucru este necesar să se întâmple şi în cazul Comisiei de 

Acreditare a Spitalelor, care nu trebuie subordonată. Pierderea autonomiei 

înseamnă centralizare şi distrugere a spitalelor. Ministerul Sănătăţii are o 

gândire centralistă, principiu pe care l-a aplicat şi în cazul demiterilor de 

directori generali, consilii de administraţie şi comitete directoare din 

spitale. Legea spitalelor nr.270/2003 are prevederi clare privind 
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destituirea directorilor generali ai spitalelor şi anume „ în cazul abaterilor 

grave privind disciplina în muncă, ministrul sănătăţii propune consiliilor 

de administraţie destituirea directorilor generali”. Legea spitalelor 

nr.270/2003 prevede autonomia spitalelor şi nu subordonarea 

Ministerului Sănătăţii . 

În prezent, sistemul de sănătate se află în cea mai profundă criză 

financiară, iar Ministerul Sănătăţii are atribuţia de a găsi surse de 

finanţare şi nu aceea de a „tulbura” şi mai mult sectorul sanitar. 

Deturnările sumelor din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , 

în valoare de 23.000 miliarde , înregistrate, ca disponibilităţi,  la sfârşitul 

anului 2004, nu au fost justificate cu claritate. Cu toate că această sumă 

trebuie să se întoarcă în sănătate, în bugetul pe anul 2006 nu se regăseşte; 

bugetul pe 2006 pentru sănătate ( 3,4 % PIB) este cel mai mic din 1999 

până în prezent; din acest buget doar 0,47 % din PIB reprezintă 

contribuţia Ministerului Sănătăţii , restul reprezentând contribuţiile de 

asigurări de sănătate. În ceea ce priveşte banii alocaţi pe bolnavi, 

România are 100 dolari/capita , comparativ cu Bulgaria 196 dolari/capita 

sau Ungaria 400 dolari/capita. „În aceste condiţii vorbim de subfinanţare 

cronică.”; Ministerul Sănătăţii, care prin demiterile directorilor generali ai 

spitalelor deturnează fondul problemei,  ar trebui să rezolve epidemia de 

rujeolă. ( De altfel, PSD şi PRM au depus  - 13.12.2005 - o moţiune 

simplă privind epidemia de rujeolă). 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu apreciază că strategia Ministerului 

Sănătăţii privind demiterile directorilor generali  este asemănătoare celei 

din comunism, când totul era centralizat şi controlat de conducerea de 

partid şi de stat. Domnia sa propune amânarea dezbaterilor pentru a fi 

invitat la şedinţă ministrul sănătăţii care să prezinte punctul de vedere al 

Ministerului Sănătăţii atât asupra propunerii legislative aflată în discuţie 

cât şi asupra motivelor privind destituirea directorilor de spitale. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că propunerea legislativă are punctul 

de vedere al Guvernului, care este favorabil. Domnia sa întreabă „ce va 

spune mass-media referitor la schimbarea punctului de vedere a 

Ministerului Sănătăţii.” 

Referitor la demiterea directorilor generali de spitale, 

dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că se revine la situaţia existentă înainte 

de anul 1989 când „totul era centralizat ; în prezent , sistemul sanitar are 

grave disfuncţii în activitate, acesta fiind problema fundamentală care ar 

trebui rezolvată.” 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

propunerea dl.dep.dr.Dida Corneliu privind trimiterea de către Ministerul 

Sănătăţii a rapoartelor integrate de control, inclusiv eventualele anexe în 

baza cărora Ministerul Sănătăţii a hotărât revocarea consiliilor de 

administraţie ale unor spitale, precum şi a rapoartelor privind demiterea 

directorilor generali ai spitalelor. 

Domnia sa propune ca Ministerul Sănătăţii să înainteze comisiei 

rapoartele de control şi audit efectuate de Ministerul Sănătăţii, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate şi direcţiile de sănătate publică în 

perioada septembrie 2004 – noiembrie 2005 în spitalele nominalizate. 

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

arată că Spitalul Universitar Oradea nu are arierate şi totuşi directorul 

general a fost demis; aceiaşi situaţie s-a înregistrat şi la Spitalul Inimii 

„N.Stăncioiu” din Cluj. Aceste situaţii vor fi soluţionate în instanţă, au 

spus directorii demişi, personalităţi medicale care reprezintă imaginea 

spitalului. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune amânarea discuţiilor asupra 

propunerii legislative pentru a primi un nou punct de vedere a 

Ministerului Sănătăţii . 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că Legea spitalelor nr.270/2003 are 

prevederi privind Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor. Prin 

propunerea legislativă se stabileşte cadrul juridic privind Regulamentul 

de funcţionare a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în 

conformitate cu Legea spitalelor nr.270/2003 acest regulament trebuie 

elaborat de comisiile de specialitate ale Parlamentului, ceea ce s-a şi 

făcut. 

În consecinţă, domnia sa este de acord cu amânarea discuţiilor 

asupra propunerii legislative până la primirea noului punct de vedere al 

Ministerului Sănătăţii , dar nu este de acord cu respingerea propunerii 

legislative , adoptată de Senat,  aşa cum a propus dl.Ervin Szekely . 

Această propunere legislativă are toate avizele şi corespunde cerinţelor 

europene. Ministerul Sănătăţii poate solicita în Plenul Camerei 

Deputaţilor respingerea propunerii legislative, dacă doreşte . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că trebuie ca Ministerul Sănătăţii   

să-şi prezinte punctul de vedere în scris, însă apreciază că, teoretic, 

propunerea legislativă nu mai are obiect în cazul asumării răspunderii 

guvernamentale asupra pachetului de reformă privind sănătatea. Practic, 

propunerea legislativă are punctul de vedere al Primului-Ministru, iar 

comisia este normal să o adopte. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că acreditarea spitalelor se face 

numai de către comisia de acreditare. Domnia sa are informaţii privind 

acreditarea europeană a unor spitale, restul fiind acreditate prin o altă 

modalitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că 

toate spitalele din România trebuiesc acreditate dacă îndeplinesc 

condiţiile impuse. În ţările civilizate se face acreditarea acestora. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că propunerea legislativă a fost 

elaborată în baza art.31 din Legea spitalelor nr.270/2003. Ministerul 

Sănătăţii trebuie să se gândească la principiile legii şi dacă doreşte să vină  

cu amendamente , pentru  îmbunătăţirea acesteia şi promovarea ei atunci 

când va apare o nouă lege a spitalelor ( această lege face parte din 

pachetul de reformă pentru sănătate). 

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

amânarea dezbaterii, în fond, a propunerii legislative pentru următoarea 

şedinţă de comisie.  

 

La punctul doi 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.137/2005 pentru autorizarea Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de 

credit ( PLX 604/2005), adoptat de către Senat în şedinţa din 28 

noiembrie 2005, Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

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

comisiei , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate reprezintă o 

componentă principală a sectorului sanitar din România şi este o persoană 

juridică de interes naţional. În plus, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate are ca obiect principal de activitate gestionarea şi administrarea 

sistemului de asigurări sociale din România. Pentru îndeplinirea acestor 

responsabilităţi, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate administrează 

fondurile alocate de la bugetul de stat, precum şi veniturile proprii, 

realizate în condiţiile legii. În acest sens, susţinerea continuă a 

operaţiunilor derulate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin 

casele de asigurări de sănătate, precum şi îmbunătăţirea activităţii Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt elemente de o importanţă majoră 

pentru îmbunătăţirea sistemului sanitar din România. 
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În continuare, domnia sa arată că nivelul arieratelor înregistrate în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru servicii medicale, 

medicamente şi dispozitive medicale aferente anului 2004 sunt în sumă 

de 612.530.000 lei RON, iar cele aferente anului 2005 sunt în sumă de 

381.440.000 lei RON. 

Bugetul pentru anul 2005 al Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate nu conţine resurse suficiente pentru acoperirea 

arieratelor aferente anului 2004 şi 2005 , cât şi pentru acoperirea 

pachetului de servicii medicale de bază al anului curent, fapt ce necesită 

identificarea unor noi soluţii de plată pentru acestea. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, având în vedere că din valoarea 

totală a arieratelor pentru anii 2004 şi 2005 au fost suplimentate 

cheltuielile Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu 

suma de 150.000 lei RON, pentru arieratele rămase neachitate a fost 

necesar acest proiect de lege potrivit căruia Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate să fie autorizată să deschidă o linie de credit, care va fi 

utilizată de casele de asigurări de sănătate. Deschiderea liniei de credit se 

va face la o instituţie bancară agreată de Ministerul Sănătăţii , Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Finanţelor Publice , în 

limita sumelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.42/2005 şi 

nedecontate până la 1 octombrie 2005, cu termen de scadenţă 31 ianuarie 

2006. 

Ministerul Finanţelor Publice a cuprins în bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2006, sumele 

necesare pentru acoperirea sumelor utilizate din linia de credit. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că plăţile 

efectuate din linia de credit către furnizorii de servicii medicale şi 

medicamente până la 31 ianuarie 2006 se vor face în condiţiile în care 

furnizorii optează să suporte costurile de finanţare, aplicate paritar în 
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funcţie de data la care se va folosi linia de credit, iar costurile aferente 

liniei de credit după data de 31 ianuarie 2006 se vor suporta din Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

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

adoptarea proiectului de lege iar Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor, spre 

dezbatere şi aprobare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.137/2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit ( PLX 

604/2005), în forma înaintată de către  Senat. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii 

pensionari ( Plx 586/2005), respins de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 

2005. 

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

comisiei , în România, circa 2,6 milioane de pensionari primesc o pensie 

ce nu depăşeşte suma de 3 milioane de lei pe lună, iar în bugetul de 

cheltuieli, în care preponderentă este întreţinerea locuinţei şi asigurarea 

hranei, în majoritatea cazurilor, nu mai există resursele financiare 

necesare pentru procurarea medicamentelor care sunt vitale populaţiei 

vârstnice. 

Lipsa banilor pentru medicamente duce, de cele mai multe ori, la 

imposibilitatea procurării de medicamente pe reţete compensate, foarte 

mulţi dintre pensionarii cu pensii mici fiind nevoiţi să întrerupă 

tratamentele şi unii dintre aceştia „mor de zile”. 
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Din aceste considerente, se propune ca persoanele vârstnice, ale 

căror pensii nu depăşesc 3 milioane lei pe lună, să beneficieze de 

medicamente în mod gratuit. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

proiectul de lege poate primi aviz favorabil rămânând ca, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci să decidă dacă o respinge. Motivarea propunerii 

făcute de domnia sa constă în faptul că este o problemă de protecţie a 

unei categorii sociale defavorizate. 

Dl.Ervin Szekely arată că bugetul/2006 pentru sănătate nu poate 

suporta financiar gratuitatea medicamentelor pentru unii pensionari. 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că facilităţile prevăzute în proiectul 

de lege sunt corecte însă, sumele necesare nu sunt prinse în bugetul/2006 

pentru sănătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei consideră că 

afirmaţiile antevorbitorilor sunt corecte,  însă apreciază că acordarea unui 

aviz negativ de către comisie înseamnă o critică serioasă a membrilor 

acesteia; „ce imagine vom avea, ce vom spune în teritoriu şi cum 

justificăm avizul negativ?” 

Domnia sa supune la vot, iar  cu 3 voturi pentru 5 voturi împotrivă 

şi 1 abţinere, Comisia pentru sănătate şi familie a avizat negativ 

propunerii legislative privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru 

unii pensionari ( Plx 586/2005). 

 

La punctul 4 „Diverse” comisia a hotărât, la propunerea 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin , introducerea pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe de comisie a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.107/2005 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că Legea 

privind asigurările sociale de sănătate din pachetul de reformă este o 

copie fidelă a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

asigurările sociale de sănătate care are la bază un principiu centralist . În 

consecinţă, nu se vorbeşte de reformă şi finanţare în sănătate. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că Legea privind asigurările sociale de 

sănătate din pachetul de reformă este o lege de protecţie socială şi nu 

înseamnă toată reforma. 

În finalul lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei subliniază că , Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate ca, în conformitate cu prevederile art.111 din Constituţia 

României şi art.170 şi 171 din Regulamentul Camerei Deputaţilor să 

solicite Ministerului Sănătăţii , până la data de 20.12.2005, copii după 

rapoartele integrate de control în baza cărora Ministerul Sănătăţii a 

hotărât să dispună revocarea consiliilor de administraţie din 24 de spitale, 

precum şi demiterea directorilor generali din 15 spitale. 

De asemenea, s-au mai solicitat copiile tuturor rapoartelor de 

control, audit, etc. Efectuate de către organismele de control ale 

Ministerului Sănătăţii , Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale 

direcţiilor de sănătate publică, în aceste spitale. 

În  cadrul aceloraşi discuţii, Comisia pentru sănătate şi familie a 

mai hotărât ca, la viitoarea şedinţă a comisiei, să se examineze Raportul 

Curţii de Conturi a României cu privire la modul de fundamentare şi 

realizare a veniturilor şi cheltuielilor înscrise în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , 

întocmit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în anul 2004, 

fundamentarea indicatorilor în bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 

2005, legalitatea, eficienţa, eficacitatea şi economicitatea efectuării unor 
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cheltuieli de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de 

asigurări de sănătate teritoriale în anul 2004. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, 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 

 


