
  
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 25.03.1998 

 
 
 
 

La lucrările şedinţei, care au avut loc între orele 830-1330 sunt 
prezenţi 9 deputaţi, fiind absenţi motivaţi 5, după cum urmează: doamna 
dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PDSR), domnul 
dep.dr.Baranyi Francisc (Grupul Parlamentar al UDMR), domnul 
dep.dr.Ioniţă Nicu (Grupul Parlamentar al PDSR), domnul dep.dr.Remus 
Opriş (Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist) şi domnul 
dep.dr.Cristian Rădulescu (Grupul Parlamentar al USD-PD). 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: domnul Dinulescu 
Ştefan - coordonator program în cadrul Direcţiei generale a finanţelor 
instituţiilor publice şi drepturi salariale din Ministerul de Finanţe şi 
doamna Badea Elena - şef serviciu al Direcţiei generale a finanţelor 
instituţiilor publice şi drepturi salariale din Ministerul de Finanţe. 

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

Comisia a adoptat cu 9 voturi pentru, următoarea ordine de 
zi: 

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

2.  Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 1998. 

 
La primul punct al ordinei de zi, împreună cu reprezentanţii 

Ministerului de Finanţe, s-a dezbătut proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 1998. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că sănătatea este o prioritate 
naţională, fapt pentru care procentul de 2,9% din P.I.B. este prea mic. 
Comisia propune un procent de 5% din P.I.B.. In continuare arată că, 
ţinând cont de creşterea inflaţiei, în anul 1998 suma de 5792,4 miliarde 
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lei propusă de Ministerul Sănătăţii exprimă un cost mai aproape pentru 
cheltuieli de sănătate. Suma de 456,6 miliarde lei folosiţi pentru 
rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente 
acestora este practic dedusă din bugetul de stat pentru sănătate. 

Doreşte să afle cum s-a făcut calculul pentru cheltuielile de 
sănătate finanţate de la bugetul de stat. 

Domnul Dinulescu Ştefan arată că, faţă de sumele propuse 
trebuie să se analizeze suma totală prevăzută pentru sănătate. 

Pe ansamblu, aceasta este de aproximativ 12 miliarde lei şi a 
fost calculată la un curs al dolarului de 9.600 lei. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că în lunile ianuarie, 
februarie şi 15 zile din luna martie s-a colectat 668 miliarde lei, sumă 
reprezentând contribuţia asigurărilor sociale de sănătate. Aceasta 
înseamnă o rată lunară de colectă de 930 miliarde lei, ceea ce înseamnă 
că în cele 21/2 luni s-a colectat numai 30%. Domnul dep.dr.Ion Berciu 
subliniază că, dat fiind colectarea parţială a contribuţiei asigurărilor de 
sănătate, nu se poate estima suma totală care se va realiza în anul 1998 
pentru asigurări de sănătate. Doreşte să cunoască câte procente se vor 
realiza în anul 1998 pentru contribuţii, conform calculelor făcute de 
Ministerul de Finanţe. 

Domnul Dinulescu Ştefan arată că în anul 1998 Ministerul 
de Finanţe estimează că se va colecta 85% din contribuţiile pentru 
asigurări de sănătate, care reprezintă o sumă de 9.300 miliarde lei. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil arată că din coletă se 
constituie 20% fond de rezervă şi 80% intră în bugetul Ministerului 
Sănătăţii. Doreşte să afle dacă 9.300 miliarde lei cuprinde şi fondul de 
rezervă. 

Doamna Badea Elena arată că suma de 9.300 miliarde lei 
cuprinde şi fondul de rezervă. Domnia sa consideră că se va realiza 
această sumă în anul 1998 chiar dacă în prezent se constată o întârziere la 
plata contribuţiilor pentru asigurări de sănătate. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea consideră că prin scăderea 
sumei de 456,6 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plăţi 
de dobânzi şi comisioane aferente acestora, bugetul de stat pentru 
sănătate reprezintă 0,74% din P.I.B. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că  scăderea din bugetul de 
stat pentru sănătate a sumei destinate activităţii de Cruce Roşie 
diminuează bugetul de stat pentru sănătate. 

Ce prevede Legea nr.139/1995 în acest sens, această sumă 
trebuie scăzută de la bugetul de stat pentru sănătate? 

Domnul Dinulescu Ştefan arată că în Legea nr.139/1995 este 
prevăzut un articol care stipulează acest lucru. 
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Domnul dep.prof.Miloş Aurel doreşte să afle dacă suma de 
17,3 miliarde lei, prevăzută în bugetul pentru sănătate, pentru plata 
obligaţiilor ce revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte 
state pe linia acordării de asistenţă medicală, nu trebuie să o plătească 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Domnul Dinulescu Ştefan arată că Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale semnează doar acordurile cu alte state, dar asistenţa 
medicală revine financiar Ministerului Sănătăţii, deoarece este o acţiune 
de sănătate şi nu de protecţie socială. 

Domnul dep.prof.dr.Cândea Vasile consideră că Ministerul 
Sănătăţii nu poate suporta costurile tratamentelor în străinătate. Domnia 
sa arată că, în Franţa, spitalizarea şi intervenţia de varice/persoană costă 
aproximativ 28 milioane lei, spitalizarea şi operaţia de anevrism/persoană 
costă aproximativ 100 milioane lei. In aceste condiţii Ministerul Sănătăţii 
nu poate face faţă cheltuielilor pentru tratamente în străinătate. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu este în acord cu afirmaţiile 
domnului dep.prof.dr.Cândea Vasile şi propune eliminarea din art.10 
alin.(4) a  sintagmei “inclusiv pentru realizarea unor tratamente în 
străinătate, în cazul în care acestea nu se pot efectua în România.” 
Domnia sa arată că, în cazul tratamentelor în străinătate, ţinând cont de 
veniturile pe care le realizează din contribuţia iniţială de 5% a 
asiguraţilor Casa Naţională de Asigurări nu va accepta costul acestora. 

Doamna Badea Elena arată că în Legea nr.145/1997 este 
cuprins şi tratamentul în străinătate. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil consideră că Legea 
nr.145/1997 prevede şi aceste tratamente, dar nu se va putea suporta 
cheltuielile privind tratamentele în străinătate. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că în şedinţa comisiei 
din data de 18.03.1998 Ministerul Sănătăţii a informat despre existenţa 
unui program naţional de sănătate care se referă la tratamente în 
străinătate. Pe de altă parte consideră că este necesar ca selecţionarea 
bolnavilor, care necesită tratamente în străinătate, să se facă cu mai multă 
atenţie. 

Domnul dep.av.Liviu Negoiţă doreşte să afle ce reprezintă 
suma de 1.096,8 miliarde lei transferuri. 

Domnul Dinulescu Ştefan răspunde că această sumă 
reprezintă cheltuieli pentru programele naţionale de sănătate. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu doreşte să cunoască dacă suma de 
870,9 miliarde lei reprezentând cheltuieli de personal cuprinde toate 
indexările pentru anul 1998. Deasemenea dacă cheltuielile efectuate 
conform Legii nr.145/1997 de la 1 ianuarie 1998 până la aprobarea 
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bugetului pentru sănătate pe anul 1998 este necesar să fie rambursate 
până la 30 iunie 1998 la bugetul contribuţiilor asigurărilor de sănătate. 

Domnul Dinulescu Ştefan arată că aceasta se face pe baza 
conturilor de execuţie încheiate conform precizărilor elaborate de 
Ministerul de Finanţe . 

Domnul dep.dr.Ion Berciu întreabă dacă finanţarea creşelor, 
a centrelor de donare a sângelui se face ca în anii precedenţi, şi totodată 
ce sumă se realizează din taxele asupra vânzării de produse ca tutun, 
ţigări, alcool. 

Doamna Badea Elena arată că centrele de donare a sângelui, 
creşele din sectorul public se vor finanţa după cum urmează: salariile şi 
medicamentele de către Ministerul Sănătăţii şi cheltuielile de întreţinere 
de la bugetul local. Referitor la sumele încasate prin vânzarea produselor 
alcoolice, tutun, ţigări acestea reprezintă aproximativ  100 miliarde lei. In 
acest sens nu se poate acorda Ministerului Sănătăţii mai mult de 1% din 
vânzări, întrucât este necesar să se respecte Legea 114/1992, unde este 
stipulat acest procent. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu propune comisiei să se facă o 
întâmpinare la Guvern pentru iniţierea a 2 ordonanţe de urgenţă privind 
modificarea Legii nr.114/1992. In acest fel, prin modificarea Legii 
nr.114/1992, înainte de votarea bugetului de stat pe anul 1998, se vor 
găsi surse de mărire a bugetului pentru sănătate. Domnia sa consideră că 
este necesară instituirea unei taxe de 5% atât pentru produsele 
menţionate mai sus cât şi pentru jocurile de noroc. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că suma de 243 miliarde 
lei din bugetul pentru sănătate cuprinde suma totală reprezentând 
contribuţiile de asigurări de sănătate din ministerele cu reţele paralele, 
care trebuie transferată la bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Doamna dep.ing.Bălan Marilena doreşte să afle la ce salariu 
mediu s-a calculat suma de 855.657 miliarde reprezentând cheltuieli de 
salariu, ţinând cont că sunt un număr de 37.582 de personal sanitar. 

Doamna Badea Elena arată că salariul mediu luat în calcul a 
fost de 1 milion lei/persoană. Totodată arată că suma de 245 miliarde lei 
reprezentând cheltuielile de capital cuprinde taxe, TVA, aparatură şi 
investiţii noi. 

Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că restul personalului 
sanitar, până la 204.000 este plătit de către casele de asigurări de 
sănătate. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu întreabă care este destinaţia 
sumelor obţinute din privatizare în domeniul sanitar. 

Domnul Dinulescu Ştefan arată că aceste sume sunt parţial 
pentru restructurări şi parţial pentru consum. 
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Domnul dep.dr.Florian Udrea arată că pentru golurile 
financiare temporare înregistrate în bugetul Ministerului Sănătăţii se pot 
face împrumuturi la trezoreria statului, împrumuturi care se pot raporta la 
nivelul ratei medii lunare. 

La punctul 2 al ordinei de zi s-a dezbătut proiectul Legii 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998. 

In urma discuţiilor purtate 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. 

Comisia a analizat, în limita competenţei sale, proiectul 
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 şi a votat în 
unanimitate acordarea avizului favorabil pentru acest proiect. 

 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dep.dr.Ion Berciu 

 
  

  


