
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/691/ 28 noiembrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 26 şi 27.11.2002   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

26.11.2002  între orele 15,00 � 19,00,  iar în ziua de 27.11.2002 între orele 9,00

� 14,00,  având următoarea ordine de zi:

1. Audieri privind situaţia finanţării sistemului de asigurări sociale de

sănătate

2. Reexaminarea raportului nr.28/548/31.10.2002 asupra propunerii

legislative privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist,

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Biochimiştilor,

Biologilor şi Chimiştilor din sistemul sanitar din România, retrimisă la comisie

în urma hotărârii Plenului din 19.11.2002.

3. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.152/2002 privind organizarea şi funcţionarea

societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare (procedură de

urgenţă).

4. Dezbateri asupra propunerii legislative privind manipularea

cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea

transplantului ( PL nr.357/2002).
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Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în

unanimitate.

La audieri au participat dl.prof.dr.Eugeniu Ţurlea, preşedintele Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate , dl.Gheorghe Gherghina, secretar de stat al

Ministerului Finanţelor Publice , alte persoane cu răspundere din cadrul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

scopul acestei audieri o reprezintă situaţia dezastruoasă din sistemul sanitar, în

care se manifestă cu pregnanţă un blocaj financiar, ca rezultat al marilor datorii

înregistrate de spitale la plata furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi

materiale sanitare, datorii care s-au acumulat an de an.

În perioada 1999 � 2002, bugetul Fondului  de asigurări sociale de

sănătate a înregistrat, în permanenţă, mari excedente, care au fost redirecţionate

şi deturnate de la scopul pentru care au fost colectate, asigurarea sănătăţii

populaţiei. Numai din creanţe s-au obţinut 20.000 miliarde lei care nu au fost

înregistrate şi folosite de sistemul sanitar. Acest fapt s-a datorat lipsei unui cadru

legislativ care să reglementeze autonomia financiară reală a Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate şi a principiului veniturile egale cu cheltuielile prin care

banii colectaţi de la asiguraţi să se întoarcă, în totalitate, la aceştia prin

furnizarea de servicii medicale şi medicamente.

În luna septembrie 2002 casele de asigurări de sănătate înregistrau

datorii la serviciile medicale şi medicamente în sumă de 12.944,1 miliarde lei. În

urma rectificării bugetului de stat pe anul 2002, ca urmare a adoptării

Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe

anul 2002, s-a aprobat o majorare a cheltuielilor pentru servicii medicale şi

medicamente de 500 miliarde lei, sumă total insuficientă pentru achitarea

acestor datorii cu toate că, la acel moment, comisia a solicitat prin avizul său o

majorare a cheltuielilor cu 4.206,2 miliarde lei.
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Cu consecvenţa de care a dat dovadă, Comisia pentru sănătate şi familie

a solicitat suplimentarea veniturilor cu 9.939,0 miliarde lei şi a cheltuielilor la

bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate cu suma de 11.870,0 miliarde

de lei, care reprezintă o condiţie esenţială a supravieţuirii sistemului sanitar din

România şi un act reparatoriu faţă de asiguraţi.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi-a exprimat

profunda îngrijorare privind consecinţele ce decurg din respingerea solicitării

înaintate de către comisie, cu privire la rectificarea bugetului Fondului

asigurărilor sociale de sănătate pe anul 2002, având în vedere că situaţia

prezentată este reală şi se agravează în permanenţă.

În intervenţia sa, dl.secretar de stat Gheorghe Gherghina a apreciat că

cifrele care se vehiculează privind nivelul acestor datorii, sunt nereale. Astfel, la

data de 31.12.2001 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate înregistra o datorie

de numai 95 miliarde lei. Sursele acestor  date se regăsesc în dările de seamă

contabile, trimestriale, trimise de toţi ordonatorii de credite.

Îm anul 2001, au fost virate, în contul Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate , 786 de miliarde lei care au reprezentat dobânda aferentă la Fondul

asigurărilor sociale de sănătate şi această sumă ar putea atinge valoarea de 1.500

miliarde lei,  până la finele anului 2002.

Ca urmare a nerespectării obligaţiilor financiare de către unii agenţi

economici, privind plata impozitelor , taxelor şi contribuţiilor, Guvernul a emis

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor

probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative, care are în

vedere instituirea unei reforme în domeniul fiscal. Ministerul Finanţelor Publice

este obligat să verifice înregistrarea acestor obligaţii, precum şi modul de plată

al acestora. Începând cu 1 ianuarie 2004 stabilirea, constatarea, controlul,

urmărirea şi încasarea contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei pentru

şomaj, contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate şi contribuţiei de

asigurare de accidente de muncă şi boli profesionale se va realiza sub
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coordonarea Agenţiei de colectare a contribuţiilor. Colectarea contribuţiei pentru

asigurările sociale de sănătate se va face în contul actual al Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate . Prin aplicarea acestui sistem se va îmbunătăţi şi modul

de colectare al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Pentru a reduce

presiunea fiscală, Guvernul are în vedere reducerea  globală a contribuţiilor de la

57 %, cât reprezintă în prezent, până la 52 %. Astfel, cota de 7 % reprezentând,

în prezent, contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate datorată de asiguraţi

se reduce la 6,5 %. Pensionarii beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata

contribuţiei. În opinia domniei sale , prin micşorarea cotelor de contribuţie se va

îmbunătăţi colectarea.

Guvernul este răspunzător în privinţa stabilirii nivelului veniturilor şi

cheltuielilor Fondului asigurărilor sociale de sănătate , componentă a bugetului

de stat consolidat potrivit Constituţiei. La stabilirea programului de buget, Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate înaintează Ministerului Finanţelor Publice

propuneri concrete privind nivelul veniturilor şi cheltuielilor la Fondul

asigurărilor sociale de sănătate , Ministerul Finanţelor Publice centralizează

toate propunerile ordonatorilor principali de credite şi le înaintează Guvernului

care stabileşte priorităţile. Proiectul bugetului de stat este elaborat de Ministerul

Finanţelor Publice şi aprobat de către Parlament. În aceste condiţii, a afirmat

domnia sa , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să fie subordonată

Guvernului.

Pentru soluţionarea situaţiei actuale, privind datoriile acumulate, la

ultima rectificare a bugetului de stat pe anul 2002 s-a aprobat o suplimentare a

cheltuielilor pentru servicii medicale şi medicamente, la Fondul asigurărilor

sociale de sănătate , în valoare de 1.100 miliarde lei cu toate că cerinţele Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate s-au ridicat la 4.200 miliarde lei. Prin apariţia

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi

funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate a fost trecută sub controlul Ministerului Sănătăţii şi
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Familiei . Începând cu anul 2003, contribuţiile de asigurări de sănătate vor fi

colectate direct în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , iar

excedentele realizate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor şi Casa

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti vor fi utilizate de către toate casele de asigurări de

sănătate.

Referindu-se la intervenţia reprezentantului Ministerului Finanţelor

Publice , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a dorit să sublinieze

că, obţinerea unui nivel corespunzător al dobânzilor la Fondul asigurărilor

sociale de sănătate , precum şi a unui buget al fondului echilibrat, în care

veniturile să fie egale cu cheltuielile, reprezintă  rezultatul demersurilor

legislative întreprinse de către Comisia pentru sănătate şi familie , în mod

constant, pe o durată de mai mult  de 2 ani.

Statisticile, precum şi ingineriile financiare şi contabile au dus, de cele

mai multe ori, la dezinformarea factorilor de decizie cu privire la realităţile

existente, ca şi în cazul de faţă.

Astfel, în anul 2001 ca şi în anul 2002, propunerile realiste ale Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate nu au fost aprobate. Chiar dacă excedentul

poate fi reportat pentru anul următor, aceste sume nu pot fi cheltuite pentru

acoperirea datoriilor. Mai mult chiar, la proiectarea bugetului fondului de

asigurări sociale de sănătate pentru anul 2003 nu au fost avute în vedere

creanţele, în sumă de 20.000 miliarde, care nu au fost evidenţiate în actele

contabile, ci numai în actele extracontabile, după cum se arată în raportul Curţii

de Conturi. Deşi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a solicitat, la

rectificarea bugetului pe anul 2002, o suplimentare a veniturilor şi cheltuielilor

de 4.200 miliarde lei, Ministerul Finanţelor Publice a aprobat doar 1.100

miliarde lei, datoriile  rămânând , în prezent, neachitate. Concluzia este că

Guvernul nu este informat corect şi la timp privitor la situaţia existentă în
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sistemul sanitar, precum şi referitor la soluţiile propuse şi iniţiativele întreprinse

de către Comisia pentru sănătate şi familie .

În continuare, în intervenţia sa, dl.Eugeniu Ţurlea , preşedintele Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate a subliniat că situaţia reală a datoriilor la

serviciile medicale şi medicamente este cu totul alta.

La data de 31 octombrie 2002, spitalele înregistrau datorii în sumă totală

de 10.894 miliarde lei. Suplimentarea de 1.100 miliarde lei, care a fost aprobată,

este nerealistă şi nu soluţionează, nici pe departe, situaţia actuală a datoriilor

acumulate. Rectificarea brută este, în cifre reale de 300 de miliarde lei, 530 de

miliarde lei fiind transferate de la capitolul cheltuieli de administrare a fondului

la capitolul cheltuieli pentru servicii medicale şi medicamente.

În condiţiile în care nevoia de servicii medicale este în plină creştere,

sistemul de asigurări sociale de sănătate a fost greu lovit în principiul

solidarităţii prin excluderea de la plata contribuţiei a pensionarilor. Astfel, baza

de colectare a fost prejudiciată, de aproximativ 8.000 miliarde lei anual.

Ideea înfiinţării Agenţiei de colectare a contribuţiilor este bună, dar

practica a arătat că, în timp,  ritmul de colectare s-a redus în mod constant.

Pentru stingerea noilor datorii acumulate la Fondul asigurărilor sociale

de sănătate este necesară o rectificare reală de la buget sau plata eşalonată a

datoriilor în anul 2003, prin emiterea unui act normativ în acest sens. Nivelul

actual al datoriilor nu va putea să scadă numai în urma controalelor.

În continuare, din luările de cuvânt ale membrilor comisiei, s-au desprins

următoarele probleme :

- situaţia prezentată de reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice

privitoare la datoriile spitalelor la plata serviciilor medicale şi medicamentelor în

valoare de 95 miliarde lei , nu este conformă cu realitatea; situaţia din teritoriu

contrazice această afirmaţie astfel că, Spitalul judeţean Bihor înregistrează până

la această dată datorii de 120 miliarde lei, Spitalul judeţean Arad 140 miliarde
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lei, Spitalul judeţean Neamţ 300 miliarde lei, Spitalul municipal Timişoara 110

miliarde lei, etc.;

- farmaciile înregistrează mari datorii la furnizorii de medicamente

( 2.777 miliarde lei) şi astfel s-a ajuns la situaţia paradoxală în care furnizorii de

medicamente  creditează statul; depăşirile plafonului de prescriere a

medicamentelor nu constituie principala sursă privind marile datorii acumulate

la plata medicamentelor reprezentând doar cazuri izolate; în aceste condiţii,

asiguraţii care sunt bolnavi cronici, sunt obligaţi să-şi cumpere medicamentele

necesare;

- lista medicamentelor eliberate fără contribuţie personală şi celor

compensate, trebuie respectată; plafonul de medicamente trebuie să fie elastic în

funcţie de boală ;

- medicii de familie trebuie să prescrie medicamente la prima

intenţie, iar medicii specialişti la a doua intenţie;

- licitaţia electronică nu a soluţionat toate problemele privind

achiziţionarea medicamentelor, obligând spitalele să cumpere medicamentele

cele mai ieftine dar nu şi cele mai bune din punct de vedere calitativ; în multe

situaţii, licitaţia electronică a blocat aprovizonarea spitalelor cu bunurile de

strictă necesitate;

- intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 147/2002 privind exceptarea pensionarilor de la plata contribuţiei

pentru asigurările sociale de sănătate, încalcă grav principiul solidarităţii, care

este enunţat în Legea nr. 145/1997 şi grevează adânc asupra fondului de

asigurări sociale de sănătate ; legea trebuie să fie egală pentru toţi contribuabilii;

- bugetul de stat trebuie să prevadă sumele necesare pentru

desfăşurarea programelor de profilaxie.

În finalul acestor audieri, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a concluzionat următorele :
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- nivelul real actual al datoriilor înregistrate la serviciile medicale şi

medicamente este de 10.800 miliarde lei; datoriile reprezintă servicii medicale

prestate şi medicamente eliberate şi trebuiesc acoperite de urgenţă;

- acumularea acestor mari datorii reprezintă principala cauză pentru

care bolnavii mor în spital sau sunt obligaţi să-şi cumpere medicamentele

necesare;

- depăşirile de contract la serviciile medicale şi la medicamente

reprezintă, în fapt, mai mulţi oameni bolnavi; bolile nu pot fi planificate şi

tocmai de aceea este necesară o mai mare flexibilitate a sistemului;

- banii colectaţi de la oameni pentru asigurările sociale de sănătate

trebuie să se întoarcă la aceştia prin acordarea de servicii medicale de bună

calitate şi a tuturor medicamentelor necesare;

- legea trebuie să fie egală pentru toţi şi nu este permisă exceptarea

unor categorii de persoane de la plata contribuţiei; Ministerul Finanţelor Publice

ar trebui obligat să nu mai anuleze datoriile agenţilor economici la Fondul

asigurărilor sociale de sănătate şi să privatizeze aceste unităţi;

- este necesar ca Ministerul Finanţelor Publice să deblocheze sumele

provenite din creanţele la fond  în valoare de 20.000 miliarde lei, aşa cum

rezultă din raportul Curţii de Conturi , pentru achitarea acestor datorii

acumulate; scopul principal al sistemului de asigurări sociale de sănătate este de

a degreva bugetul de stat;

- soluţia imediată, pentru deblocarea sistemului, este o nouă

rectificare bugetară, prin suplimentarea cu cel puţin 4.200 miliarde lei pentru

achitarea datoriilor la serviciile medicale şi medicamente; această sumă este

vitală pentru funcţionarea, în continuare, a sistemului de asigurări sociale de

sănătate;

- din bugetul de stat trebuie să se asigure derularea programelor de

profilaxie;
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- înfiinţarea Agenţiei de colectare a contribuţiilor, prin care se

organizează un nou sistem de colectare, reprezintă un pas spre centralizare , cu

care comisia nu este de acord; rezultatul aplicării acestor prevederi va fi

pierderea identităţii sumelor colectate; în acest sens, raportul Băncii Mondiale,

la Capitolul V, incriminează expres modul de deturnare a sumelor colectate la

Fondul asigurărilor sociale de sănătate către �găurile negre� din economie ;

- toate aceste probleme pot fi soluţionate prin promovarea, de

urgenţă , a Legii asigurărilor sociale de sănătate, aflată în dezbaterea Senatului,

şi prin care se va asigura autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate şi descentralizarea sistemului.

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a propus şi comisia a

aprobat, în unanimitate, ca Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii şi

Familiei şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să informeze, în scris,

Guvernul asupra situaţiei reale grave cu care se confruntă sistemul de asigurări

sociale de sănătate , precum şi asupra discuţiilor care au avut loc cu ocazia

acestor audieri, urmând ca , aceste informări, să fie puse şi la dispoziţia

comisiei.

De asemenea, Comisia pentru sănătate şi familie va înainta o scrisoare

deschisă domnului prim ministru, prin care va atenţiona Guvernul cu privire la

situaţia dezastruoasă din sistemul sanitar, precum şi a asupra consecinţelor

privind  starea de sănătate a populaţiei.

La punctul al doilea al ordinii de zi, comisia a trecut la reexaminarea

raportului asupra propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de

biochimist, biolog, chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului

Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din sistemul sanitar din

România.

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să-şi păstreze

punctul de vedere exprimat în raportul iniţial.
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La punctul al treilea al ordinii de zi , comisia a trecut la dezbaterea , în

vederea avizării, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea şi funcţionarea societăţilor

comerciale de turism balnear şi de recuperare.

În urma examinării proiectului de lege, comisia a constatat  unele

neconcordanţe cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Legea

nr.629/2001 , precum şi cu  Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 privind

staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi

de recuperare. De altfel, aceste neconcordanţe au fost semnalate şi în punctul de

vedere al Ministerului Sănătăţii şi Familiei , care a fost înaintat comisiei.

În consecinţă, comisia a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil

proiectul de lege numai cu condiţia adoptării amendamentelor propuse şi care

vor face obiectul avizului comisiei.

La punctul al patrulea al ordinii de zi comisia a trecut la dezbaterea

propunerii legislative privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea

organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului ( PL

nr.357/2002).

La examinarea propunerii legislative comisia a avut în vedere  avizul

Consiliului Legislativ,  precum şi punctul de vedere al Guvernului.

În urma  dezbaterilor care au avut loc, comisia a hotărât, în unanimitate,

să adopte propunerea legislativă cu amendamentele care vor face obiectul

raportului.

Din numărul total al membrilor ( 14 ) au absentat motivat doamna

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) şi dl.dep.dr.Ludovic Abiţei

(Grupul Parlamentar al PRM) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


