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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat 1 

deputat. 

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

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2007 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2007, secţiunea pentru sănătate ( PLx 658/2007) - 

în comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Convenţiei privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi 

cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia 

copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996 ( PLx 621/2007). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2007, secţiunea pentru sănătate ( PLx 658/2007) . 

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

urma discuţiilor cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului, s-a luat 

hotărârea ca fiecare comisie să dezbată bugetul separat. 

În continuare, domnia sa citând expunerea de motive, arată că în 

primele 7 luni ale anului 2007 s-a înregistrat un sold pozitiv ( 0,5 % din PIB) 

datorită îmbunătăţirii încasărilor la nivelul bugetului general consolidat. 

Faţă de perioada similară a anului 2006, execuţia cheltuielilor 

bugetare arată o creştere a cheltuielilor ca pondere în PIB în mai multe 

domenii printre care şi în sănătate (0,3 %). 

Pornind de la aceste premise, s-a elaborat proiectul de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2007. Analizând bugetul Ministerului 

Sănătăţii Publice se constată că programul/2007 a suferit influenţe negative 

în valoare de  211.032 mii lei, în timp ce Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate a fost suplimentat cu 422.455 mii lei. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu arată că suma de 422.455 mii lei este 

necesară pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării serviciilor medicale 

şi a medicamentelor. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că suplimentarea fondului Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate trebuie să acopere şi plata unor datorii la 

medicamente şi materiale sanitare. 
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Domnia sa, referindu-se la cifrele absolute ale bugetului Ministerului 

Sănătăţii Publice şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , arată că 

bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este de 3 ori mai mare 

comparativ cu cel al Ministerului Sănătăţii Publice şi acest fapt se datorează 

gradului de colectare a contribuţiilor la asigurările sociale de sănătate. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că suplimentarea bugetului Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate cu 422.455 mii lei se datorează unei bune 

colectări a contribuţiilor ( aproximativ 222.000 mii lei). De asemenea, 

Ministerul Sănătăţii Publice a transferat 200.000 mii lei în bugetul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

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

bugetul pentru sănătate pe 2007 a crescut şi totuşi, în practică, „banii nu 

ajung deoarece nu se observă o îmbunătăţire a asistenţei medicale.” Domnia 

sa întreabă ce se întâmplă. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că banii nu sunt suficienţi deoarece 

se merge pe principiul plăţii serviciilor medicale pe paturi şi nu pe gradul de 

utilizare a acestora. Ar fi necesar să se reducă numărul de paturi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că s-au redus 

aproximativ 6.000 de paturi „acesta este un proces foarte greu care durează 

un timp”. Domnia sa consideră că se cheltuie, nejustificat, banii pe 

medicamente întrucât se eliberează foarte multe reţete. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că s-au eliberat multe reţete care nu se 

regăsesc în registrul de consultaţii. Referitor la medicamente, domnia sa 

consideră că pe lista de medicamente compensate sunt introduse produse 

medicamentoase foarte scumpe şi totodată neeficiente. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că lista de 

medicamente compensate ar trebuie să cuprindă numai genericele, 

OTC.urile şi eventual citostaticele. 

Lista de medicamente compensate este foarte scumpă şi consumă, 

împreună cu spitalele, aproximativ 80 % din buget. Pe de altă parte, costurile 

în spitale sunt foarte mari, 90 % din bugetul spitalului se foloseşte pentru 

cheltuielile de personal. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  apreciază că bugetul Ministerului Sănătăţii 

Publice este diminuat şi de construirea celor 28 de spitale regionale care nu 

sunt absolut necesare. În plus, suma alocată acestora este insuficientă şi 

probabil pentru finalizarea lor, Ministerul Sănătăţii Publice va trebui să 

solicite credite externe. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 

Domnia sa supune la vot această propunere, iar comisia votează cu 14 

voturi pentru şi o abţinere ( dl.dep.Movilă Petru ) avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, secţiunea 

pentru sănătate ( PLx 658/2007). 

 

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

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Convenţiei privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi 

cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia 

copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996 ( PLx 621/2007). 

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

elaborării proiectului de lege este acela de a înscrie ţara noastră într-un cadru 
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juridic comun, fundamentat pe principiul recunoaşterii reciproce a 

hotărârilor judecătoreşti şi evitarea conflictelor între sistemele juridice în 

privinţa competenţei, legii aplicabile, recunoaşterii, aplicării şi cooperării în 

privinţa răspunderii părinteşti şi măsurilor de protecţie a copiilor şi totodată 

asigurarea corelării legislaţiei interne cu legislaţia europeană în domeniu, cât 

şi îmbunătăţirea protecţiei copiilor şi a drepturilor acestora în cadrul 

cooperării internaţionale. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu arată că Convenţia are în vedere drepturile şi 

responsabilităţile părinteşti, fie în sarcina părinţilor , fie a tutorilor ori a altor 

reprezentanţi legali ai  copilului, dreptul de custodie şi dreptul de acces în 

ceea ce priveşte copilul, tutela, curatela ori alte instituţii similare, măsurile 

de protecţie ori plasament necesare pentru realizarea interesului superior al 

copilului, atât în ceea ce priveşte persoana sa, cât şi bunurile sale. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, Convenţia stipulează ca regulă 

generală faptul că autorităţile competente de a  lua măsuri potrivit 

prevederilor sale sunt autorităţile de la reşedinţa obişnuită a copilului, iar în 

cazul în care această reşedinţă nu poate fi stabilită sunt competente 

autorităţile statului contractant pe teritoriul căruia se află copilul. 

De asemenea, este reglementat şi schimbul de competenţă între statele 

contractante, sub rezerva acordului dintre state şi cu condiţia ca acesta să fie 

favorabil interesului superior al copilului. 

În caz de urgenţă, măsurile luate de un stat contractant nu trebuie să se 

suprapună şi să creeze conflicte de competenţă, ele durând până la momentul 

în care statul contractant competent conform Convenţiei ia propriile sale 

măsuri. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune , iar 

comisia votează în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege 
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pentru ratificarea Convenţiei privind competenţa, legea aplicabilă, 

recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească 

şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996 

( PLx 621/2007).  

 

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

privind activitatea comisiei. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual asupra 

proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative înregistrate la comisie. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 


