
A V I Z 
asupra proiectului de Lege   pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  

nr.14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 
 
 

  Cu adresa nr.206 din 2 septembrie 1997, în conformityate cu prevederile 
art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
Comisia pentru sănătate şi familie  a fost sesizată cu avizarea proiectului de Lege   
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/1997 privind  rectificarea bugetului de 
stat pe anul 1997. 
  In urma discuţiilor avute cu Comisia   pentru sănătate, ecologie şi sport  
a Senatului României s-a hotărât, de comun acord, ca avizarea să se facă de către 
fiecare comisie în parte. 
  In şedinţa din data de 9 septembrie 1997, comisia a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu următorul amendament: 
  Solicităm suplimentarea cheltuielilor totale   pentru sănătate cu suma de 
2.724 miliarde lei (care are ca bază nota de fundamentare înaintată de către Direcţia 
generală a bugetului sănătăţii din cadrul Ministerului Sănătăţii ). 
  S-au avut în vedere următoarele aspecte: 
  -Incasările la fondul special, estimate după primele 6 luni ale anului, 
prevăd o nerealizare de aprox, 430,5 miliarde lei; 
  - în bugetul ptsănătate rectificat este cuprinsă şi suma de 433,3 miliarde 
lei reprezentând cheltuielile   pentru sănăţate ale altor ministere cu reţele sanitare 
proprii, sumă care ar trebui să rămână la dispoziţia Ministerului Sănătăţii ; 
  - suma ce reprezintă rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi 
comisioane aferente este de 402,3 miliarde lei; 
  - nu au fost repartizate unităţilor sanitare prin bugetele locale suma de 
458,6 miliarde lei; 
  - suplimentarea de  26 miliarde lei la cheltuieli materiale reprezintă o 
modificare de alocaţii între  articolele bugetare şi  nu o majorare de alocaţii bugetare; 
  - la cheltuieli de personal  şi alte drepturi aferente acestora nu  a fost 
cuprinsă surma de 190,0 miliarde lei reprezentând premiile anuale respectiv al 13 - 
lea salariu aferente anului 1997; 
  -  creşterea reală   pentru activitatea de sănătate este de 54,1 miliarde şi 
se referă în exclusivitate la aplicarea Hotărârii Guvernului nr.466 şi 467 cu privire la 
indexarea şi compensarea salariilor din sectorul bugetar. 
  In contextul celor relatate mai sus trebuie revizuită întreaga politică  
sanitară privind finanţarea activităţilor de sănătate (programe de sănătate,  medicaţie 
gratuită în ambulatoriu şi  spitale, compensarea preţurilor la medicamente, acţiuni de 
personal, activitatea de investiţii şi reparaţii, funcţionalitatea unităţilor sanitare în 
perioada de toamnă şi iarnă, etc) care se vor repercuta negativ asupra stării de 
sănătate a întregii populaţii. 
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