
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 29.03.2001
                                                                                       Nr. 352/XVIII/8

PROCES VERBAL
al şedinţei comune a Comisiei  pentru sănătate şi familie

a Camerei Deputaţilor şi a Comisiei  pentru sănătate ,ecologie şi sport
a Senatului  din data de 29.03.2001  şi 02.04.2001

La lucrările şedinţei comune sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absent

motivat 1.

La lucrările şedinţei comune participă ca invitaţi: doamna dr. Daniela

Bartoş, ministrul sănătăţii şi familiei, domnul prof.dr.Eugeniu Ţurlea,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , doamna ec.Ana

Radu, director la Ministerul Finanţelor Publice şi doamna ec.Elena Bărbuţă,

director general adjunct la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate .

Lucrările şedinţei comune sunt conduse, prin rotaţie de către

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei  pentru sănătate şi familie

a Camerei Deputaţilor şi dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte al

Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului.

Cele două comisii au adoptat,  în unanimitate, următoarea ordine de

zi :

1.    Dezbaterea şi avizarea Legii Bugetului de stat pe anul 2001.
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2. Dezbaterea şi avizarea Legii Bugetului asigurărilor sociale de

stat pe anul 2001.

Lucrările şedinţei comune sunt deschise de către dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele Comisiei  pentru sănătate şi familie a Camerei

Deputaţilor care propune pentru început audierea invitaţilor, după care să

urmeze dezbaterile asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2001 şi

votarea amendamentelor propuse.

Cele două comisii au aprobat, în unanimitate, procedura de

desfăşurare a şedinţei comune.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi

familie a Camerei Deputaţilor  arată că, în urmă cu o lună, au avut loc

audieri privind şi estimările asupra proiectului Bugetului de stat pe anul

2001. De asemenea, au avut loc audieri pe tema prevederilor cuprinse în

Contractul � Cadru pe  anul 2001 şi a medicamentelor compensate şi

gratuite. Din materialele  care au fost puse la dispoziţia membrilor celor

două comisii, se poate observa cu uşurinţă  o tendinţă accentuată de scădere

a alocaţiilor bugetare pentru sănătate. Ca o rezultantă a acestui proces, starea

de sănătate a populaţiei se depreciază de la an la an. Este primul an în care se

constată o uşoară creştere a bugetului pentru sănătate, dar această creştere nu

acoperă în întregime rata inflaţiei. Este unul dintre motivele pentru care este

normal să se solicite mai mult faţă de prevederile Bugetului de stat pe anul

2001.

În continuare, la propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

Comisiei  pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, ia cuvântul

doamna dr.Daniela Bartoş, ministrul sănătăţii şi familiei.

Doamna dr.Daniela Bartoş, ministrul sănătăţii şi familiei subliniază,

încă de la început, că sumele alocate pentru sănătate în Bugetul de stat pe
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anul 2001 nu sunt suficiente, mai ales datorită faptului că, în ultimii ani,

unităţile spitaliceşti au fost subfinanţate şi au acumulat mari datorii. Cu toate

că s-au derulat mai multe programe cu finanţare externă , multe spitale

suferă în lipsa aparaturii medicale. Aceste investiţii nu s-au efectuat

corespunzător şi multe dintre aparatele medicale nu au fost  puse în

funcţiune şi zac în secţiile de spital. Din totalul creditelor externe angajate în

anul 2000, în valoare de 1.700 miliarde lei, s-au folosit aproximativ 30

milioane $, iar pentru cei aproape 600 milioane $ au avut loc licitaţii, prin

care abia în acest an au intrat primele aparate medicale. Acest efort bugetar

anterior a făcut ca Ministerul Sănătăţii şi Familiei să nu solicite pentru anul

2001, fonduri pentru procurarea de aparatură medicală. În acest an, imediat

după aprobarea bugetului, Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate va emite un ordin comun cu privire la

derularea şi finanţarea programelor naţionale de sănătate în vederea

exercitării unui control eficient al cheltuirii acestor sume. De exemplu,

pentru tratamentul HIV � SIDA la copii, programul ar necesita 1.700 de

miliarde lei, iar fondurile alocate sunt insuficiente. Programele naţionale

pentru combaterea tuberculozei şi pentru profilaxia bolilor cronice au

asigurată finanţarea necesară pentru anul 2001. De asemenea, s-a convenit

ca, faţă de aceste priorităţi, în aceste programe să se regăsească plata

salariilor medicilor rezidenţi, partea de învăţământ finanţată de Ministerul

Sănătăţii şi Familiei iar activitatea practică din fondul Casei  Naţionale de

Asigurări de Sănătate. Tot ca prioritate a fost stabilită şi derularea unui

program pentru acordarea gratuită a laptelui praf pentru copii ( 100 miliarde

lei ), precum şi acordarea unor sume pentru investiţii privind asigurarea

surselor de apă potabilă din puţuri forate la mare adâncime, pentru a se

elimina posibile focare de epidemii. Pentru acest an , a dispărut fondul
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special pentru sănătate, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei

Guvernului nr.32/2001. Ministerul Finanţelor Publice a inclus acest fond în

bugetul Ministerului  Sănătăţii şi Familiei pentru a fi folosit cu aceeaşi

destinaţie. Deoarece construcţia de noi spitale, precum şi consolidarea celor

existente ar necesita fonduri foarte mari, s-au făcut eforturi care vizează

obţinerea unor credite externe, în valoare de 6.000 miliarde lei.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei

pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, acordă cuvântul domnului

prof.dr.Eugeniu Ţurlea , preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate .

Bugetul fondului pentru asigurările sociale de sănătate a fost

fundamentat, pentru toate veniturile ce pot fi colectate, ţinându-se cont de

procentul de colectare din anul 2000 şi indicatorii macroeconomici

prognozaţi de Ministerul Finanţelor Publice . Diferenţele înregistrate faţă de

propunerile Ministerului  Finanţelor Publice  sunt rezultatele actualizării de

ultima oră, ţinându-se cont de majorările la veniturile fiscale, de obţinerea

unor dobânzi superioare la disponibil şi la depozite şi de alţi indicatori. Nu s-

a avut în vedere majorarea salariilor pentru anul 2001.

În ceea ce priveşte nivelul cheltuielilor, diferenţa de aproximativ

2.153 miliarde lei în plus faţă de propunerile Ministerului  Finanţelor

Publice constă în necuprinderea în program a sistemului informatic. Partea

de cheltuieli aferente serviciilor medicale trebuie să cuprindă şi alte

cheltuieli. Deşi legea permite un procent de 5 % din cheltuielile de

funcţionare pentru anul 2001 abia s-a atins 2,9 % ,iar pentru 2001 s-a propus

3 %. Pentru implementarea sistemului informatic s-a propus acumularea

unei rezerve pentru următorii 2 ani. Pentru a se elimina pierderile datorate
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inflaţiei este necesar ca disponibilităţile să fie purtătoare de dăbândă la

nivelul băncilor comeciale.

Din partea Ministerului  Finanţelor Publice , doamna dir.gen. Radu

Ana arată că, proiectul de buget s-a discutat în Guvern cu toate ministerele

pentru acoperirea tuturor cerinţelor. Bugetul pentru sănătate s-a calculat la

strictul necesar pentru finanţarea programelor de sănătate, investiţii,

funcţionarea spitalelor şi consolidări. Referitor la fondul de asigurări de

sănătate, domnia sa a apreciat că, veniturile nu vor putea fi colectate

conform prognozei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , datorită

îngustării bazei de colectare.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei  pentru sănătate şi

familie a Camerei Deputaţilor, precizează că această situaţie trebuie

amendată în special în ceea ce priveşte nivelul dobânzilor oferite de

Trezorerie pentru disponibilul Casei  Naţionale de Asigurări de Sănătate . În

răspunsul Primului ministru la interpelarea înaintată de către domnia sa, se

precizează că, această problemă merită toată atenţia şi se vor căuta soluţii

pentru consolidarea dobânzilor la disponibilul Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate. Un al doilea grup de

amendamente vor avea ca obiect bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate. C.N.A.S. trebuie să fie ordonator

principal de credite iar banii asiguraţilor trebuiesc utilizaţi numai pentru

ocrotirea sănătăţii populaţiei. De asemenea, dispariţia  fondului special

pentru sănătate reprezintă în fond o diminuare a bugetului Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei

pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, prezintă amendamentele

depuse la Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor la



6

proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2001, după care apreciază că,

problemele sunt acute şi multe dintre spitale se află în colaps. Aceste spitale

au acumulat mari datorii la furnizorii de medicamente şi materiale sanitare.

În aceste condiţii, problema dobânzii la disponibilităţile C.N.A.S. şi caselor

de asigurări de sănătate devine cu atât mai importantă. În toate ţările

europene, cu un sistem sanitar bine pus la punct, casele de asigurări de

sănătate sunt autonome chiar dacă se află sub un permanent control

financiar. Într-un viitor cadru legislativ şi această problemă va trebui

soluţionată.

Pentru anul 2001 s-a acordat pentru sănătate 3,7 % din PIB faţă de 3,8

% din PIB în anul 2000. Contribuţia Ministerului  Sănătăţii şi Familiei la

acest fond este de aproximativ 0,61 % din PIB pentru 2001, iar restul este

asigurat din fondul de asigurări de sănătate. În vederea integrării europene

banii de la contribuabili trebuie să se întoarcă la aceştia prin intermediul

serviciilor de sănătate.

În continuare, dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte al

Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului semnalează câteva

inadvertenţe în sistemul sanitar şi în gestionarea sărăciei din sistem. Domnia

sa consideră că este prima citire a acestui buget, dar speră că este o

descifrare corectă, cu ajutorul specialiştilor prezenţi.

Una dintre probleme ar fi aceea că, prin Ordonanţa Guvernului nr.

32/2001 fondul special pentru sănătate a fost desfiinţat, fiind repartizat în

sumele din bugetul Ministerului  Sănătăţii şi Familiei . Această formulare

este incorectă deoarece aceste sume nu se regăsesc în capitole şi subcapitole.

Cotele parte din impozitarea comercializării tutunului şi alcoolului nu se mai

regăsesc şi este imoral ca aceşti comercianţi să nu participe la bugetul

sănătăţii. Din acest fond se susţineau programe strategice privind
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vaccinările, bolile transmisibile, etc. Domnia sa nu înţelege de ce alte

ministere beneficiază de acest fond, iar Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu.

Reprezentanţii Ministerului  Finanţelor Publice au susţinut că acest fond

special nu mai există în alte ţări europene. Afirmaţia este inexactă, el

existând şi în Franţa, Germania sau în Canada.

Toate veniturile şi cheltuielile se colectează şi tezaurizează la bugetul

de stat. Cheltuielile de personal pe 2001 nu sunt acoperite. Ministerul

Sănătăţii şi Familiei a cerut 840 miliarde lei, iar Ministerul Finanţelor

Publice a aprobat 725 miliarde lei. În aceste condiţii, salariile pe luna

decembrie nu sunt acoperite. Reducerile de personal au vizat numai

personalul cu venituri mici, deci nu au fost obţinute economii.   Printr-o

ordonanţă apărută în 1999 şi completată în 2000, pentru plata rezidenţilor s-a

prevăzut că, pentru partea teoretică, să fie plătiţi de la Ministerul Sănătăţii şi

Familiei , iar pentru practică de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Pentru plata stagiarilor trebuie să participe şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei

şi Ministerul Finanţelor Publice. Anul trecut a apărut Ordonanţa Guvernului

nr. 24/2000 care a produs distorsiuni majore şi mişcări sociale de stradă.

Pentru cheltuielile materiale în anul 2000 s-au acordat 1.000 de miliarde,

pentru anul în curs Ministerul Sănătăţii şi Familiei  a cerut 1.500 miliarde iar

Ministerul Finanţelor Publice a aprobat 1.016 miliarde lei. Diferenţa se va

regăsi în hrana pacienţilor şi în condiţiile din spitale. Cu aceste cheltuieli

materiale prezentate în buget, sistemul nu poate să funcţioneze. Nu s-a

prevăzut nici măcar un fond de rezervă ca să funcţioneze ca un fond tampon.

Programele naţionale de sănătate nu pot fi finanţate. În ceea ce priveşte

situaţia dotării tehnice a spitalelor s-au făcut unii paşi dar a sosit momentul

eficienţei. La Ministerul Sănătăţii şi Familiei trebuie înfiinţată unitatea de

urmărire a creditelor externe. Propunerile înaintate de către Casa Naţională
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de Asigurări de Sănătate sunt pertinente şi bine documentate dar, din păcate,

lipsesc propunerile Ministerului Sănătăţii şi Familiei.Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate, într-un viitor cadru legislativ, va trebui să funcţioneze

cu o filă de la buget, aprobată de Parlament. Această casă nu trebuie să mai

fie dirijată prin Legea finanţelor publice. Negocierea bugetului global al

spitalelor este o farsă în condiţiile în care totul este impus şi tocmai de aceea

Legea spitalelor nu funcţionează.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei  pentru sănătate şi

familie a Camerei Deputaţilor,  constată că opiniile Comisiei  pentru sănătate

şi familie a Camerei Deputaţilor coincid cu opiniile Comisiei pentru

sănătate, ecologie şi sport a Senatului.  În aceste condiţii şi amendamentele

coincid, afirmă domnia sa şi dă cuvântul dl.senator prof. Pop D.Popa.

Dl.sen.prof.dr.Pop D.Popa arată că, sectorul de sănătate parcurge o

criză de proporţii. Populaţia este profund nemulţumită de calitatea asistenţei

medicale, dotarea cu aparatură medicală, hrana şi starea clădirilor spitalelor.

Toate acestea sunt rezultatul lipsei de bani. Ieşirea din această situaţie ar fi

ca, pe viitor, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să fie autonomă.

Fondurile depuse în conturile Trezoreriei s-au folosit în alte domenii decât

sănătatea. Salarizarea personalului medical, în prezent, este insuficientă şi

ridicolă, iar dispariţia fondului special pentru sănătate este o mare greşeală.

În continuare, dl.dep.dr.Ion Luchian şi dl.dep. Nini Săpunaru,

coautori ai unui amendament, apreciază că acest amendament vine în

întâmpinarea doleanţelor Casei  Naţionale de Asigurări de Sănătate ,

deoarece statul se foloseşte de banii asiguraţilor şi nu acordă o dobândă

corespunzătoare.

În acelaşi sens, dl.dep.dr.Liviu Dragoş solicită clarificarea acestei

probleme înainte de vot.
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brânzan este mulţumit că, în această problemă,

există o opinie comună şi concretă.În plus, nu este de acord cu desfiinţarea

fondului special pentru sănătate. În privinţa cheltuielilor materiale, acestea

sunt insuficient dimensionate. În această situaţie medicina primară este

defavorizată în primul rând. Mărirea alocaţiilor pentru medicina primară

duce şi la eficientizarea activităţii spitalelor, rezultând economii bugetare, a

calităţii actului medical prin scăderea numărului de bolnavi internaţi, dacă

sunt trataţi corect.

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş, ministrul sănătăţii şi familiei

intervine, arătând că fondul special pentru sănătate a suscitat discuţii mari şi

s-a convenit ca să se regăsească în bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

În ceea ce priveşte nivelul cheltuielilor de personal, există promisiuni că la

viitoarea rectificare, Ministerul Finanţelor Publice va avea în vedere

soluţionarea acestei probleme.

Dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru susţine ideea că, dobânda din

Trezorerie trebuie să se situeze la nivelul dobânzii de la băncile

comerciale.Nu este de acord cu amendamentul Grupului  Parlamentar al

(Grupul Parlamentar al PNL) privind problema dobânzii deoarece nivelul

dobânzii în acest caz este de 12 %.

Dl.dep.dr.Ludovic Abiţei este nemulţumit de anularea fondului special

pentru sănătate. În condiţiile în care banii obţinuţi de direcţiile de sănătate

publică trec la bugetul de stat, s-a pierdut o sursă de finanţare pentru

procurarea de aparatură medicală.

Doamna dr.Daniela Bartoş, ministrul sănătăţii şi familiei arată că, în

condiţiile dispariţiei fondurilor extrabugetare, Ministerul Sănătăţii şi

Familiei trebuie să promoveze un act normativ pentru a redobândi fondurile

extrabugetare, respectiv de reconstituire a fondului special pentru sănătate.
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Doamna ministru al sănătăţii şi familiei mulţumeşte pentru sprijinul acordat

de către  cele două comisii.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei  pentru sănătate şi

familie a Camerei Deputaţilor, apreciază că este pe deplin de acord cu

reînfiinţarea fondurilor extrabugetare. Cele  aproximativ 400 miliarde lei din

fondul special pentru sănătate nu au fost folosiţi şi cei responsabili de acest

lucru vor trebui să răspundă. În condiţiile prezenţei acestui fond ar fi existat

resurse şi pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru anul 2001.

Trebuie să se pună capăt autocraţiei Ministerului  Finanţelor Publice ,

deoarece ne aflăm în faţa unui program de distrugere al sănătăţii naţiunii.

Domnia sa mulţumeşte doamnei ministru al sănătăţii şi familiei pentru

aprecierile la adresa celor două comisii.

În continuare, dl.dep.Nini Săpunaru consideră că, o practică normală

este aceea ca banii să stea în Trezoreria statului. Deoarece aceşti bani sunt ai

cetăţenilor, ar trebui depuşi în fonduri, pentru că dacă s-ar oferi dobânda

pieţei, banii nu s-ar devaloriza. Ministerul Sănătăţii şi Familiei ar trebui să

ceară acest lucru Ministerului  Finanţelor Publice . Câştigurile s-ar situa la

aproximativ 40 % pe an. Domnia sa propune să se emită obligaţiuni şi titluri

de stat pentru acest fond, care sunt purtătoare de dobândă. Aşa se poate ţine

pasul cu inflaţia.

În intervenţia care a urmat, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

Comisiei  pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, arată că, dacă nu

se poate practica dobânda băncilor comerciale, să se folosească dobânda

medie bancară. Chiar dacă aceste amendamente se resping la Comisia pentru

buget, finanţe şi bănci ele vor putea fi reluate în Plen. Lipsa de reglementări

a condus la mari pierderi financiare din fondurile pentru sănătate. Aceste

sume reprezintă banii contribuabililor şi trebuie să luptăm pentru protejarea
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acestor fonduri. Este o mare greşeală să se apeleze, fără discernământ, la

credite externe şi să se acumuleze datorii. O soluţie ar fi gestionarea mai

bună a fondurilor existente. Numai aşa sănătatea are de câştigat.

Dl.dep.Ion Burnei subliniază faptul că medicina de familie nu se

practică aşa cum se raportează şi propune ca la nivelul Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate  şi la casele judeţene de sănătate să se instituie

colective de control completate cu specialişti din domeniu. Capitaţia este o

prostie. Medicina de familie ar rezolva mai multe probleme dacă s-ar axa pe

prevenţie. Trebuie, de urgenţă, rezolvată situaţia normelor de aplicare a

Legii spitalelor şi problema bugetului global al spitalelor. În prezent, în

spitale se fac unele cheltuieli costisitoare, mascate, care de fapt reprezintă o

mare risipă şi un lux. Aceste este rolul controlului. Actul medical ar trebui

mutat din spital în ambulatoriu şi astfel s-ar obţine unele economii la buget.

În continuarea dezbaterilor se trece la votarea amendamentelor

depuse.

Primul amendament supus votului este amendamentul privind

stabilirea dobânzilor la disponibilităţile din Trezorerie, autori fiind

dl.dep.dr.Ovidiu Brânzan şi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

Comisiei  pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor. Comisiile reunite

au aprobat, în unanimitate, acest amendament.

Au fost acceptate şi amendamentele privind anexa nr.3/29 cu

obiectivele de investiţii : Centrul materno-infantil Tg.Secuiesc ( în

unanimitate), Spitalul de boli contagioase cu 100 paturi � Focşani ( cu 3

abţineri), Spitalul municipal Timişoara ( în unanimitate ).

În ceea ce priveşte Spitalul Carei, la propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea

Ifrim, preşedintele Comisiei  pentru sănătate şi familie a Camerei
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Deputaţilor, sursa de finanţare Spital Bocşa a fost modificată în Spital Aleşd.

Acest amendament a fost aprobat cu 3 abţineri.

Dl.dep.dr.Ovidiu Brânzan subliniază că bugetul de investiţii al

Ministerului  Sănătăţii şi Familiei este foarte mic şi limitat. În momentul în

care se vor face noi solicitări de fonduri pentru investiţii, toţi vor cere. În

acest caz trebuie găsită altă soluţie.

În replică, dl.dep.dr.Liviu Dragoş arată că, Grupul Parlamentar al

(Grupul Parlamentar al PNL)susţine aceste cereri în comisie şi le vor susţine

şi în Plen.

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte al Comisiei pentru

sănătate, ecologie şi sport a Senatului completează afirmaţiile

antevorbitorului prin faptul că, comisiile susţin teoretic aceste propuneri , iar

Ministerul Sănătăţii şi Familiei trebuie să vină cu un punct de vedere tehnic

în această problemă, deoarece cunoaşte cel mai bine priorităţile. Nu se

dispune, în acest moment, de informaţiile corecte şi complete privind toate

spitalele din ţară, precum şi de informaţii privind priorităţile investiţionale.

Domnia sa nu crede că este cazul ca cele două comisii să se pronunţe în

acest moment.

Aceeaşi opinie au exprimat-o şi doamna dep.Constanţa Popa şi

dl.dep.Ion Burnei care propun să se facă o analiză a acestor investiţii pentru

că, în unele cazuri , nu s-a depistat sursa de finanţare.

În aceste condiţii, amendamentele domnilor deputaţi Eugen Nicolaescu, Nini

Săpunaru, Liviu Dragoş şi Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL),

privind o serie de amendamente la investiţiile în derulare ( Anexa nr.3/29

Cap.58.01) au fost respinse cu 5 voturi pentru şi 10 abţineri.

Amendamentele supuse dezbaterii, cu motivaţiile privind adoptarea
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sau respingerea, precum şi sursele de finanţare fac obiectul avizului

comisiei.

Comisiile au avizat favorabil, în unanimitate, proiectul Legii bugetului

de stat cu amendamentele propuse.

În continuare, doamna dir.gen.Radu Ana face o serie de aprecieri

asupra manedamentelor care au fost admise de către cele două comisii. În

privinţa cheltuielilor de capital nu s-a făcut o evaluare clară, greşeala fiind a

Ministerului  Sănătăţii şi Familiei care, în fiecare an prezintă noi investiţii.

Domnia sa nu face o apreciere în numele Ministerului  Finanţelor Publice

dar face precizarea că, atunci când există unele goluri în venituri, acestea

sunt finanţate de la Trezorerie.

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte al Comisiei pentru

sănătate, ecologie şi sport a Senatului apreciază că, aşa cum bine s-a putut

sesiza, încă din 1997 Ministerul Finanţelor Publice încearcă să preia

atribuţiile C.N.A.S. prin supraîncărcarea cu sarcini a acesteia. De asemenea,

Ministerul Sănătăţii şi Familiei nu a prezentat nici un amendament la

Ministerul Finanţelor Publice. Ministrul sănătăţii şi familiei s-a mulţumit cu

aceşti bani şi nu şi-a exprimat nemulţumirea. Astfel s-a ajuns la situaţia în

care cheltuielile de personal şi materiale, la bugetul de stat, sunt foarte mici.

În replică, doamna dir.gen.Radu Ana precizează că, toate calculele au

fost făcute corect, ţinându-se cont de evoluţia prognozată a indicatorilor

macroeconomici.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei  pentru sănătate şi

familie a Camerei Deputaţilor,  se declară nemulţumit de prevederile

bugetare pe anul 2001. Dacă în 1999 ne aflam la un pas de eradicarea

tuberculozei, acum ne aflăm pe primul loc în Europa, dacă morbiditatea

generală a scăzut în mai toate ţările europene, la noi a crescut, speranţa de
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viaţă a populaţiei este în scădere, acestea sunt realităţile. Gestionarea

fondurilor C.N.A.S., de către Ministerul Finanţelor Publice , prin măsuri

coercitive, nivelul actual al dobânzii acordate de Trezorerie prezintă o

situaţie inadmisibilă. Ministerul Finanţelor Publice nu are nici un fel de

argumente pentru a susţine situaţia prezentă şi domnia sa roagă pe

reprezentanţii acestui minister să sensibilizeze conducerea.

În acelaşi sens, dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte al

Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului arată că, în spatele

cifrelor se asunde un atentat la fondul biologic al poporului român. Domnia

sa roagă ca Ministerul Finanţelor Publice să analizeze cele discutate în

aceste şedinţe în aşteptarea unui răspuns cât de cât favorabil, pentru că există

câteva poziţii cheie în bugetul pentru sănătate. Trebuie să se creeze o

atmosferă de lucru şi colaborare.

În finalul dezbaterilor dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

Comisiei  pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, a concluzionat

următoarele :

1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să devină o

instituţie autonomă iar fondul de asigurări de sănătate să fie aprobat de către

Parlament. Ministerul Finanţelor Publice nu trebuie să mai deţină controlul

fondurilor de venituri şi cheltuieli ale Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate. Aşa se prezintă situaţia caselor de asigurări de sănătate în Europa

şi noi dorim să intrăm în Uniunea Europeană. Sumele colectate la fondul de

asigurări sociale de sănătate nu reprezintă fonduri publice, ci banii

populaţiei, de gestionarea cărora trebuie să răspundă numai Casa Naţională

de Asigurări de Sănătate.

2. Pentru protejarea acestor fonduri de efectele negative ale

inflaţiei, pentru conturile de disponibilităţi ale Casei Naţionale de Asigurări
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de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate, dobânda la vedere să fie la

nivelul dobânzii remunerate, la nivelul rezervelor minime obligatorii ale

băncilor comerciale, de la Banca Naţională a României. Pentru conturile de

depozit, dobânda trebuie să fie la nivelul taxei de scont comunicată de

B.N.R.

3. În urma dezbaterilor s-a căzut de acord că, propunerile

C.N.A.S. privind bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul

2001 privind majorarea veniturilor şi cheltuielilor sunt realiste şi  ca atare, au

devenit amendamente ale celor două comisii.

4. S-a constatat că, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei

Guvernului nr. 32/2001, fondul special pentru sănătate a fost scos din

Bugetul de stat pe anul 2001. Ministerul Finanţelor Publice consideră că,

acest fond a fost inclus în bugetul Ministerului  Sănătăţii şi Familiei la

diferite capitole. În urma analizei, comisiile au constatat că, în anul

precedent o parte din veniturile acestui fond au fost transferate la bugetul de

stat fără a mai fi folosite în domeniul ocrotirii sănătăţii. În aceste condiţii,

considerăm că este necesară abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2001

care a dus la desfiinţarea acestui fond. Măsura se impune cu atât mai mult cu

cât fondul special de sănătate există în ţări unde starea de sănătate a

populaţiei este foarte bună precum Franţa, Germania, Canada, etc., ceea ce

este un argument serios pentru menţinerea acestui fond ca entitate distinctă

în bugetul Ministerului  Sănătăţii şi Familiei .

5. De asemenea, comisiile au constatat că, bugetul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei , la nivelul capitolului de cheltuieli de personal şi

cheltuieli materiale, nu acoperă necesarul . Astfel, nivelul cheltuielilor

prevăzute pentru anul 2001, privind salarizarea personalului din unităţile

sanitare, nu acoperă decât salariile pe primele 11 luni, fără a ţine cont de
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eventualele indexări salariale. În ceea ce priveşte nivelul cheltuielilor

materiale şi acesta insuficient bugetat, situaţia unităţilor spitaliceşti poate

deveni dramatică. Datoriile acumulate la medicamente şi materiale sanitare,

lipsa sumelor pentru procurarea alimentelor şi nu în ultimul rând,

neconsolidarea clădirilor aferente pot produce grave distorsiuni în acordarea

asistenţei medicale.

6. Membrii comisiei au subliniat necesitatea actuală a înţelegerii

faptului că sănătatea reprezintă o prioritate pe plan naţional. Neglijarea

acestui aspect a condus, în ultimii 4 ani, la o gravă depreciere a stării de

sănătate a populaţiei. De exemplu, creşterea incidenţei tuberculozei ne

situează pe primul loc în Europa, situaţie fără precedent în ultimii ani. Lipsa

medicamentaţiei necesare pentru bolnavii cronici precum şi a prescrierii

medicamentelor compensate şi gratuite se alătură unui tablou de ansamblu

negativ  care ne îndepărtează de idealul nostru de a intra în structurile

Comunităţii Europene.

Avându-se în vedere concluziile mai sus prezentate, Comisia

pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate,

ecologie şi sport a Senatului au avizat favorabil proiectul Legii bugetului de

stat pe anul 2001 şi au propus o serie de amendamente care vizează

revigorarea bugetului pentru sănătate şi solicită factorilor implicaţi să

manifeste mai multă fermitate în susţinerea intereselor sistemului sanitar.

La punctul al doilea al ordinii de zi, cele două comisii au

acordat, în unanimitate, un vot favorabil proiectului Legii asigurărilor

sociale de stat pe anul 2001.

                                                                       PREŞEDINTE,
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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