
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei comisiei din ziua de 01.03.2000  

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.prof.dr.Ion 

Berciu, preşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru, următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

gestionarea şi dirijarea fondurilor băneşti destinate donatorilor de sânge.   
 
 
2. Discuţii generale asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea O.G. nr.53 /2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a 
efectuării vaccinărilor. 

 
 
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea alin.(2) al art.14 din Legea nr.146/1999 privind organizarea, 
funcţionarea şi finanţarea spitalelor. 

 
1. Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu, referindu-se la propunerea 

legislativă privind gestionarea şi dirijarea fondurilor băneşti destinate 
donatorilor de sânge, arată că gestionarea şi dirijarea acestor fonduri, de 
către Casa de asigurări de sănătate prin filialele judeţene nu este posibilă 
din punct de vedere financiar. 
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Finanţarea drepturilor donatorilor de sânge din fondurile de 
asigurări nu ar respecta principiile de bază a Legii nr.145/1997 privind 
asigurările sociale de sănătate. 

Domnul dep.dr.Bazil Dumitrean arată că o astfel de 
reglementare nu ar sprijini reforma din sectorul sanitar. 

Domnul dep.prof.Aurel Miloş arată că toate cheltuielile privind 
donatorii de sânge trebuie suportate de la bugetul de stat. Consideră că 
bugetele locale nu pot suporta asemenea cheltuieli, mai ales că sângele 
recoltat într-un centru de recoltare local, judeţean poate fi folosit în altă 
localitate sau judeţ. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu arată că sângele recoltat la 
centrele de recoltare a sângelui este cumpărat de spitale, din bugetul 
acestora care este alocat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 
Din bugetele locale sunt plătite doar drepturile donatorilor. 

Domnul dep.prof.Aurel Miloş arată că până în anul 1998, 
bugetele locale erau constituite din bugetele ministerelor. În prezent, 
bugetele locale sunt formate din impozite locale, deci bugetul propriu al 
acestora nu este susţinut şi de ministere. 

Domnul dep.dr.Bazil Dumitrean arată că până în anul 1999, 
bugetele locale reprezentau un procent din bugetul de stat. În prezent, 
bugetul local format din colectarea impozitelor de către consiliile locale 
se împarte în 2 părţi distincte:50% intră în bugetul de stat şi 50% rămâne 
la consiliile locale. Deci, sursele sunt aceleaşi, dar s-a schimbat 
modalitatea de dirijare a acestora. 

Domnul dep.prof.Aurel Miloş este de acord cu antevorbitorul 
său, dar subliniază faptul că bugetele locale sunt foarte mici, încât nu pot 
acoperi şi sectorul donatorilor de sânge. Domnia sa nu este de acord cu 
finanţarea donatorilor de sânge de către primăria din localitate pentru 
sângele colectat care este trimis în altă localitate. Ca urmare, localitatea 
care primeşte sângele nu plăteşte nimic. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu consideră că centrele de sânge 
ar trebui să plătească donatorul. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că aceste centre de sânge 
sunt bugetare şi ca atare nu pot plăti. 

Domnul dep.prof.Aurel Miloş arată că dacă se menţine situaţia 
actuală, se va reduce drastic numărul de donatori de sânge. Domnia sa 
subliniază faptul că în prezent bugetele locale sunt epuizate prin 
finanţarea caselor de copii. 

Domnia sa susţine propunerea legislativă. 
Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu arată că Legea nr.4/1995, arată 

că reţeaua privind donatorii de sânge aparţine Ministerului Sănătăţii care 
vinde sângele spitalelor. 
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Domnul dep.prof.dr.Vasile Cândea arată că acest sector este 
foarte delicat, datorită responsabilităţii privind colectarea, conservarea, 
prelucrarea sângelui şi ca urmare nu poate fi lăsat în responsabilitatea 
oricăror persoane. Acest sector trebuie supervizat de Ministerul Sănătăţii. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu propune ca discuţiile asupra 
acestei propuneri legislative să se amâne pentru săptămâna viitoare, 
pentru a audia şi punctul de vedere al ministrului sănătăţii, care va fi 
invitat la şedinţa comisiei. 

 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr.53 /2000 privind 

obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor. 
Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu arată că amendamentul înaintat 

de domnul dep.dr.Francisc Baranyi privind vaccinarea elevilor de către 
medicii şcolari nu este posibilă deoarece elevii sunt înscrişi la medici de 
familie. Pe de altă parte, aceste vaccinări sunt plătite. În acest caz cum se 
vor retribui cele 2 categorii de medici? 

Domnia sa  este de acord cu publicarea programului naţional de 
imunizări. 

Domnul dep.dr.Bazil Dumitrean arată că poate exista o soluţie 
privind disputa financiară între medicul de familie şi medicul şcolar prin 
ordin al ministrului sănătăţii. 

Domnul dep.dr.Remus Opriş consideră că, Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate are atribuţia de a controla numărul de vaccinări 
efectuate de către medicul de familie sau medicul şcolar. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că în Franţa s-au luat 
măsuri pentru neprezentarea la vaccinări şi anume: neplata alocaţiei 
pentru copii sau interzicerea copiilor în colectivităţi. 

Domnul dep.dr.Nicu Ioniţă arată că asemenea măsuri nu pot fi 
luate în România, deoarece unii părinţi din etnia romilor nu ar mai trimite 
copii la şcoală. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune ca în anexa la proiectul 
de lege să se sublinieze care sunt vaccinurile obligatorii şi care sunt 
recomandate. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu propune amânarea discutării 
proiectului de lege pentru următoarea şedinţă, pentru a fi prezent şi 
domnul dep.dr.Francisc Baranyi. 

 
3. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.14 

din Legea nr.146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
spitalelor. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că Ministerul Sănătăţii 
este de acord cu această propunere legislativă în sensul finanţării de la 
bugetul de stat. 
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Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu propune ca la sfârşitul textului 
să se adauge sintagma “în limita prevederilor legale”. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş nu este de acord cu propunerea 
făcută de antevorbitorul său, deoarece aceasta propune alocarea 
“opţional” a unor sume pentru anumite spitale. 

Domnul dep.prof.dr.Ion Berciu propune ca votul final asupra 
acestei propuneri legislative să fie amânat pentru şedinţa următoare, când 
se va audia şi punctul de vedere al ministrului sănătăţii, invitat la lucrările 
comisiei. 

Fiind epuizate punctele de pe ordinea de zi, domnul 
dep.prof.dr.Ion Berciu declară închise lucrările comisiei. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.PROF.DR.ION BERCIU 
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