
  
 
 
 

PROCES - VERBAL 
al şedinţei de comisie din ziua de 24.03.1998 

 
 
 
 

 
La lucrările comisiei care au avut loc între orele 830-1330, 

sunt prezenţi 11 deputaţi, fiind absenţi motivaţi 3 deputaţi, după cum 
urmează: doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PDSR), 
domnul dep.dr.Ioniţă Nicu (Grupul Parlamentar al PDSR) şi domnul 
dep.dr.Remus Opriş (Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist). 

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

Comisia a adoptat cu 11 voturi pentru, următoarea ordine de 
zi: 

1.  Discutarea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat 
pe anul 1998. 

2.  Unele aspecte privind reforma sanitară în România. 
Ordinea de zi este acceptată cu unanimitate de voturi. 
Domnul dep.dr.Ion Berciu informează comisia că, în 

conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, avizul comisiei era necesar să fie 
elaborat împreună cu comisia similară a Senatului. In urma discuţiilor 
purtate cu Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului s-a 
hotărât ca cele două comisii să întocmească, separat, avizul asupra 
bugetului de sănătate pe anul 1998. 

Se trece la examinarea primului punct înscris pe ordinea de 
zi, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998. 
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Primul vorbitor, domnul dep.dr.Ion Berciu îşi exprimă 
nemulţumirea faţă de procentul de 2,9% din P.I.B. acordat sănătăţii. 
Domnia sa consideră că, pentru îndeplinirea dezideratelor privind 
reforma sanitară, era necesar 5% din P.I.B. Deasemenea, subliniază că, la 
elaborarea bugetului pentru sănătate pe anul 1998, Comisia pentru 
sănătate şi familie nu a fost consultată. 

In continuare arată că în art.10 din proiect, de la bugetul de 
stat, pentru cheltuielile pentru sănătate sunt prevăzute aproximativ 3.500 
miliarde lei, din care 870 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 
aproximativ 1000 miliarde lei transferuri. Aceste transferuri reprezintă 
sumele alocate altor ministere (Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul 
Român de Informaţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul de 
Interne) şi consiliilor locale. 

Dacă la aceste sume adăugăm şi suma de 456 miliarde lei 
pentru rambursări de credite externe, comisioane şi plăţi de dobânzi mai 
rămân aproximativ 3030 miliarde lei. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că faţă de 3,5% 
reprezentând suma totală de 3.500 miliarde lei şi care este egală cu 
0,85% din P.I.B., după scăderea sumelor mai sus menţionate rămâne 
0,74% din P.I.B. pentru cheltuieli de la bugetul de stat. Domnul deputat 
dr.Udrea Florian consideră că suma alocată de la bugetul de stat pentru 
sănătate este mică. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel consideră că suma de 17 
miliarde lei prevăzută în art.10 alin.(3) din proiect nu intră în bugetul de 
stat pentru sănătate. Domnia sa doreşte să cunoască de ce alin.(3) a fost 
stipulat în textul art.10 care se referă la bugetul de stat pentru sănătate. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că la art.10 alin.(4) în 
bugetul Ministerului Sănătăţii sunt prevăzute fonduri pentru programele 
naţionale de sănătate publică. In continuare, domnul dep.dr.Florian 
Udrea arată că la art.10 alin.(4) sunt prevăzute fonduri pentru finanţarea 
programelor de sănătate. Acestea se referă la fonduri pentru programele 
naţionale de sănătate publică. In continuare, domnul dep.dr.Florian 
Udrea arată că pentru tratamente ale pacienţilor în străinătate este necesar 
să se găsească surse extrabugetare. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu, acordându-se cu domnul 
dep.dr.Florian Udrea arată că finanţarea tratamentelor în străinătate ar 
diminua bugetul Ministerului Sănătăţii. Domnia sa propune rediscutarea 
art.10 alin.(4). Deasemenea propune ca la şedinţa comisiei din data de 
25.03.1998 să fie invitat domnul  Negru Teodor, director al Direcţiei 
Buget, Finanţe din Ministerul Sănătăţii pentru a da unele explicaţii 
referitoare la art.10 din proiect. 
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Doamna dep.ing.Marilena Bălan este în acord cu propunerea 
domnului dep.dr.Ion Berciu şi totodată îşi exprimă regretul că la 
elaborarea bugetului pentru sănătate pe anul 1998 nu a fost consultată şi 
Comisia pentru sănătate şi familie, având în vedere şi repartizarea 
nejudicioasă a investiţiilor de capital. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu consideră că pentru explicitarea 
art.29 alin.(1) din proiect este necesară prezenţa la lucrările comisiei a 
domnului Negru Teodor, director al Direcţiei Buget, Finanţe din 
Ministerul Sănătăţii. 

In continuare dezbaterilor se analizează art.35 din proiectul 
de Lege. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că fondul special pentru 
sănătate pentru anul 1998 este constituit din venituri fiscale şi venituri 
nefiscale. Intre acestea, ca surse la fondul special se constituie şi o cotă 
de 1% din taxa pe alcool, tutun şi băuturi alcoolice. Domnul dep.dr.Ion 
Berciu consideră că acest procent este foarte mic şi propune ca această 
cotă de 1% realizată din vânzarea produselor respective să fie calculată 
înainte de deducerea accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată datorate 
bugetului de stat. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil consideră că fondul special 
pentru sănătate în sumă de 654 miliarde lei utilizat pentru acoperirea 
cheltuielilor cu medicamente din unităţile sanitare, precum şi pentru 
compensarea preţurilor la unele medicamente nu trebuie să cuprindă şi 
cota de 2%, reprezentând contribuţia de asigurări sociale, datorată de 
persoanele juridice şi fizice. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că art.35 alin.(4) şi alin.(5) 
privind utilizarea veniturilor realizate de către instituţiile de sănătate 
finanţate integral din venituri extrabugetare sau din venituri 
extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat este foarte important pentru 
finanţarea ocrotirii sănătăţii. In continuare, domnul dep.dr.Ion Berciu 
arată că marea majoritate a instituţiilor finanţate din venituri 
extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat nu pot funcţiona din 
venituri proprii, ţinând cont de sumele mici alocate de la bugetul de stat. 

In continuarea lucrărilor comisiei s-a dezbătut art.36 din 
proiectul de lege, care prevede veniturile şi cheltuielile bugetului 
fondului iniţial pentru asigurările sociale de sănătate. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că venitul total rezultat 
din contribuţia iniţială a asiguraţilor, conform Legii nr.145/1997 privind 
asigurările sociale de sănătate este de 10.296 miliarde lei. La capitolul 
cheltuieli, conform anexei 13 din proiectul de buget sunt prevăzute sume, 
pentru contribuţia la asigurările sociale de sănătate, la fiecare minister. 
Astfel, în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale este prevăzută suma 
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de 352 milioane lei. Este necesar să se verifice care este contribuţia 
fiecărui salariat din Ministerul Educaţiei Naţionale, ceea ce se poate 
realiza prin împărţirea sumei de 352 milioane lei la numărul salariaţilor 
din Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că art.36 alin.(3)care se 
referă la regularizarea până la 30 iunie 1998 a cheltuielilor efectuate în 
anul 1998 de la bugetele de stat, locale şi fondul special pentru sănătate, 
ceea ce înseamnă execuţie pe baza conturilor de execuţie încheiate  nu 
este suficient explicitat. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că în art.36 alin.(4) se 
prevede că în anul 1998 direcţiile sanitare se finanţează integral din 
bugetul fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate, pentru cheltuieli 
de administrare şi funcţionare. In cadrul direcţiilor sanitare nu tot 
personalul sanitar lucrează pentru asigurările sociale de sănătate. 
Consideră că, numai cei care lucrează pentru casa de asigurări de sănătate 
trebuie remuneraţi de către aceasta, restul personalului să fie plătit de 
către Ministerul Sănătăţii. 

Domnii deputaţi dr.Florian Udrea şi dr.Dumitrean Bazil sunt 
în acord cu domnul dep.dr.Ion Berciu. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu consideră că, în conformitate cu 
art.60 din Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, 
numai o cotă de 5% din contribuţia la asigurările de sănătate poate fi 
folosită pentru cheltuieli de administraţie. 

Aspectele privind investiţiile de capital au fost amânate 
pentru şedinţa următoare, pentru a fi discutate şi clarificate în prezenţa 
domnului director Negru Teodor. 

La punctul 2 al ordinei de zi s-au dezbătut următoarele: 
A. Managementul în spitale. 
Domnul dep.dr.Ion berciu arată că rolul de conducător a 

unităţilor spitaliceşti trebuie să revină atât medicilor cât şi altor 
specialişti, deoarece este recomandat ca medicul să nu renunţe la 
exercitarea profesiei. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel consideră că medicul nu poate 
face şi management şi profesie. Funcţia de manager de spital este foarte 
importantă şi ca atare este necesar ca medicul, care este şi conducător de 
unitate, să beneficieze de o echipă multidisciplinară, bine pregătită care 
să eficientizeze activitatea spitalelor. 
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Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că în alte ţări europene, 
în spitale, primează principiul eficienţei economice. 

Problema conducerii spitalelor este una economică şi din 
această cauză necesită specialişti, alţii decât medici. Consideră că acest 
model se poate aplica şi în ţara noastră. 

B. Reţelele paralele din România. 
Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că în cadrul unei emisiuni la 

TVR 2 din data de 23.03.1998 la care s-a dezbătut înfiinţarea caselor de 
asigurări de sănătate, Ministerul Apărării Naţionale a cerut constituirea 
unor case de asigurări proprii, în paralel cu casele de asigurări de 
sănătate civile. Intrucât, Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de 
sănătate prevede, la art.89, că reţelele sanitare aparţinând altor ministere 
îşi vor adapta funcţionarea la prevederile prezentei legi, nu este de acord 
cu solicitările Ministerului Apărării Naţionale. 

Deasemenea arată că, în acest sens, Ministerul Apărării 
Naţionale doreşte să facă o întâmpinare la guvern. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu propune comisiei ca acesta să 
trimită Ministerului Sănătăţii o adresă prin care să se stipuleze clar 
punctul de vedere al comisiei. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil arată că, prin efectul Legii 
145/1997, ministerele cu reţele sanitare intră în circuitul general al 
asistenţei medicale şi nu este de acord cu solicitarea Ministerului 
Apărării Naţionale. 

C. Proiectul de lege privind staţiunile balneoclimaterice din 
România şi asistenţa medicală balneară. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu propune comisiei ca aceasta să 
înainteze Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor o adresă prin care 
să solicite înscrierea pe ordinea de zi a Plenului Camerei Deputaţilor din 
săptămâna 30.03.-3.04.1998 a acestui proiect de Lege. Arată că au trecut 
cele 10 zile impuse de Plenul Camerei Deputaţilor timp în care nu s-a 
primit răspunsul primului ministru. 

Comisia votează în unanimitate. 
Fiind epuizate subiectele luate în discuţie, domnul 

dep.dr.Ion Berciu declară închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE,               
Dep.dr.Ion Berciu              


