
  
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 02.07.1998 

 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent 
motivat 1. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion 
Berciu, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
1.  Discutarea unor probleme privind adaptarea sistemului 

asigurărilor sociale de sănătate la reţelele aparţinând domeniilor 
apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, autorităţii judecătoreşti 
şi transporturi. 

 Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că această iniţiativă 
legislativă, care va îmbrăca forma unei ordonanţe guvernamentale, 
urmăreşte adoptarea unui act normativ cu o forţă juridică egală cu Legea 
nr.145/1997. Prezenta iniţiativă legislativă este o copie miniaturizată a 
legii în vigoare cu omisiuni în aspecte deosebit de importante cum ar fi 
contractul cadru, acreditarea personalului medical, drepturile asiguraţilor, 
etc. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea respinge în mod ferm această 
iniţiativă legislativă arătând că aşa zisa “rezolvare a problemelor 
specifice” din aceste domenii şi asigurarea păstrării secretului militar şi 
protejarea altor date cu caracter confidenţial nu reprezintă argumente 
solide pentru separarea de sistemul naţional de asigurări sociale de 
sănătate. 

În condiţiile apariţiei unei astfel de legi pot apare şi alte 
ministere şi instituţii care sub acoperirea caracterului de “unicitate” şi 
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“specificitate” a activităţii să solicite separarea din sistemul actual de 
asigurări de sănătate. O astfel de manevră se poate traduce ca o 
“subminare din interior” a actualului sistem de asigurări de sănătate. O 
asemenea instituţie se poate înfiinţa în condiţiile prevederilor de la art.1 
alin.(3) din Legea nr.145/1997 în care se arată că că pot funcţiona şi alte 
forme de asigurări de sănătate care acoperă riscuri individuale, în diferite 
situaţii speciale. Aceste asigurări nu sunt obligatorii. Însăşi “cuplarea” la 
această iniţiativă a Ministerului Transporturilor este nesusţinută 
motivaţional şi subliniază caracterul heterogen al sistemului propus. Casa 
de Asigurări Sociale de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei 
Naţionale şi Transporturi funcţionează similar caselor de asigurări 
sociale de sănătate judeţene prevăzute de Legea nr.145/1997 
(art.1,alin.(2)). Această prevedere susţine ideea că modalitatea de 
adaptare a reţelelor proprii ale ministerelor este foarte clară însă se 
doreşte să se impună crearea unui monopol în domeniul asigurărilor de 
sănătate. În sprijinul acestei afirmaţii se înscriu şi prevederile art.6. 

Domnul dep.dr.Dragoş Liviu sesizează faptul că prezenta 
iniţiativă doreşte de fapt dirijarea unor fonduri destinate sistemului de 
asigurări sociale de sănătate în vigoare către unele ministere şi instituţii 
cu reţele sanitare proprii, care în prezent sunt finanţate bugetar. De 
asemenea definirea furnizorilor de servicii medicale în domeniile 
apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi transporturi, din cadrul 
alin(1) al art.5, este neclară şi total lipsită de transparenţă. Aceştia deţin 
monopolul serviciilor medicale pentru proprii asiguraţi şi îşi crează 
posibilitatea atragerii de noi beneficiari asiguraţi din cadrul sistemului 
asigurărilor sociale de sănătate. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş subliniază faptul că însăşi 
organizarea acestei reţele de asigurări de sănătate prin oficii de asigurări 
de sănătate proprii, la nivelul unor oraşe şi municipii denotă un 
paralelism costisitor cu multe ramificaţii birocratice (art.6). Componenţa 
organelor de conducere ale Casei de Asigurări Sociale de Sănătate este 
copiată după Legea nr.145/1997 în timp ce modalitatea  de alegere a 
consiliului de administraţie este neclară şi cu trimitere la lege (?). 
Numirea reprezentanţilor pentru conducerea acestei case de asigurări se 
face în discordanţă cu prevederile alin.(1) al art.1 în care se precizează că 
această casă este autonomă. În condiţiile în care această casă are şi 
autonomie financiară, prin similitudine cu prevederile din Legea 
nr.145/1997, numirea reprezentanţilor nu se poate face prin protocol 
încheiat între “ordonatorii principali de credite bugetare”, ceea ce 
dovedeşte că nu există opinie coerentă în privinţa statutului acesteia. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu sesizează că observaţiile doamnei 
deputat sunt pertinente şi în sprijinul acestora se poate alătura şi faptul că 
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în titulatura acestei case apare şi cuvântul “Sociale” care, în condiţiile 
prezentei iniţiative, nu mai are obiect şi denotă o totală confuzie din 
partea iniţiatorilor. De asemenea modalitatea de acreditare a personalului 
medical şi a instituţiilor furnizoare de servicii medicale în aceste domenii 
este necorelată cu prevederile alin.(3) al art.5 privind încheierea de 
contracte în afara acestei reţele. În aceste condiţii, la acreditarea 
personalului şi furnizorilor ar trebui să participe ca membru al comisiilor 
şi reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (art.9). 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil arată că, în ceea ce priveşte 
modalitatea de arbitraj enunţată la art.12, este total neclară şi 
disfuncţională. În opinia domniei sale, însăşi această iniţiativă este 
disfuncţională şi se omite din start faptul că şi medicii militari sunt 
membrii ai Colegiului Medicilor din România (în conformitate cu 
prevederile Legii nr.74/1995). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 


