
  
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei de comisie din ziua de 07.04.1998 

 
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent 
motivat domnul dep.dr.Opriş Remus (Grupul Parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist). 

La lucrările şedinţei nu au participat invitaţi. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion 

Berciu, preşedintele comisiei. 
Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

1998. 
Comisia a luat în discuţie materialul privind bugetul pentru 

sănătate pe anul 1998 cuprinzând propunerile înaintate de către 
Ministerul Sănătăţii. Prin comparaţie cu celelalte ţări est-europene, 
proporţia bugetului pentru sănătate raportat la P.I.B. se situează pe 
ultimul loc. Astfel, pentru România, cheltuielile pentru sănătate pe un 
locuitor ar urma să se cifreze la 56,3$ US. In aceste condiţii s-a emis 
teoria că, deşi ocrotirea sănătăţii a fost privată de un sprijin real din 
partea guvernanţilor, iar acum declarativ este considerată o prioritate 
naţională, susţinerea financiară nu acoperă această declaraţie, altfel de 
bună intenţie. Acest lucru se poate deduce şi din comparaţiile în timp 
astfel, fondurile alocate de la buget pentru Ministerul Sănătăţii au scăzut 
constant (per total cu 11%) în perioada 1994-1997, fondurile alocate 
Ministerului Sănătăţii pentru fondul special au scăzut cu 6%, bugetul 
total pentru sănătate scăzând cu 9% şi cu 13% în ultimii 3 ani. 

Pentru anul 1998 s-au alocat per total 11.766,7 miliarde lei 
procentul din PIB (411.000 miliarde lei) este de 2,86%, situându-se la 
nivelul anilor 1990 şi 1993 cu o creştere de doar 0,2% faţă de anul 1997. 
Dacă s-ar aplica rata inflaţiei prognozată pentru acest an de 64,5% 
această creştere ar fi şi mai mică. Acest fenomen este mult mai evident 
dacă avem în vedere faptul că, din alocaţiile reale de care urmează a 
beneficia sectorul sanitar, 3,18% reprezintă rambursări de credite, plăţi 
de dobânzi şi comisioane la credite. 
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Ministerul Sănătăţii a solicitat, în cadrul negocierilor cu 
Ministerul de Finanţe, o suplimentare a bugetului pentru sănătate de 
1385 miliarde lei care se localizează la finanţarea programelor de 
sănătate 1100 miliarde lei, la cheltuieli materiale (întreţinere şi 
funcţionare) suma de 138 miliarde lei, cheltuieli de capital 147 miliarde 
lei din care 50 miliarde lei pentru dotări cu aparatură de înaltă 
performanţă şi 97 miliarde pentru lucrări de construcţii montaj, respectiv 
continuarea şi finalizarea unor lucrări de investiţii aflate în stadii fizice 
de execuţie finală sau avansate. Din această sumă s-au primit doar 400 
miliarde lei pentru programe naţionale şi 50 miliarde lei pentru cheltuieli 
de capital. 

Neacoperirea financiară a cheltuielilor materiale pentru cele 
30 de programe naţionale de sănătate, aşa cum au fost stabilite şi evaluate 
de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii , decât în proporţie 
de 33,6%, duce la situaţia în care ori se renunţă la unele programe - care 
deja sunt prevăzute în proiectul de Lege privind asistenţa publică şi 
inspecţia sanitară de stat, deja votată de Plenul Camerei Deputaţilor - 
decizie calificată ca deosebit de dificilă şi riscantă, ori se diminuează 
proporţional valoarea fiecărui program în parte, ceea ce pune în pericol 
eficienţa medicală a acestora. 

La evaluarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare pentru 
unităţile finanţate de Ministerul Sănătăţii, pe baza cheltuielilor efectiv 
realizate în anul 1997, menţionăm că s-a avut în vedere o rată a inflaţiei 
de 22%, faţă de 64,5%, ce va pune cu siguranţă în situaţii dificile 
funcţionalitatea acestor unităţi, cu tot cortegiul de neajunsuri posibile 
(plata energiei electrice, termice, hrana bolnavilor, materiale de 
întreţinere, etc.). 

La cheltuieli de capital (investiţii), finanţarea obiectivelor ce 
face obiectul acestei surse financiare (construcţii - montaj, datorii, plăţi 
proiecte, consolidări, TVA şi taxe vamale) aprobată în sumă de 291 
miliarde lei, faţă de 620 miliarde lei solicitată de Ministerul Sănătăţii, a 
primit următoarele destinaţii: 

 
��136 miliarde lei TVA şi taxe vamale aferente aparaturii ce 

urmează a intra în ţară; 
��44 miliarde lei consolidări - lucrări în continuare la cele 

32 de clădiri, din 520 expertizate tehnic şi care necesită astfel de lucrări; 
��111 miliarde lei pentru lucrări de construcţii montaj la 

obiectivele în stadii de execuţie finală, din care s-au făcut finanţări până 
în prezent (în limita a 8,3% din execuţia pe 1997) în sumă de 62,9 
miliarde lei, rămânând disponibilă pentru finanţări în continuare doar 
suma de 48,1 miliarde lei. 
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Cu aceste sume alocate în proiectul de buget pentru sănătate 
activitatea va fi practic blocată în a doua parte a anului 1998. 

 
  

  
 
 
 
 
     PREŞEDINTE, 
 
 
     Dep.dr.Ion Berciu 


