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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: doamna Edit Szarka, 

consilier de conturi, Curtea de Conturi a României , doamna Cristina 

Bărbuţă, director general al Direcţiei generale a bugetului din cadrul 

Ministerului Sănătăţii , dl.dr.Vasile Cepoi, director general, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate , doamna Maria Petrache, director 

general, Ministerul Finanţelor Publice , dl.Mircea Nan, director general, 

Ministerul Finanţelor Publice . 

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. Comisia a adoptat, 

în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri privind Raportul Curţii de Conturi a României 

privind modul de fundamentare şi realizare a veniturilor şi cheltuielilor 

înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate întocmit de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate în anul 2004 şi fundamentarea indicatorilor în bugetul de 

venituri şi cheltuieli al anului 2005 şi asupra Raportului intermediar 

Administrator
Original
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încheiat la 30.11.2005 ca urmare a controlului efectuat la Ministerul 

Sănătăţii . 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii  nr.519/2002 privind protecţia specială 

şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (Plx 60/2006). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

În deschiderea dezbaterilor de la primul punct al ordinii de zi, 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  constată lipsa, de la 

lucrările comisiei a domnului Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii, a 

domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice , precum şi a 

domnului Cristian Vlădescu, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . În conformitate cu prevederile art.54 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor prezenţa la lucrări a distinşilor invitaţi este 

obligatorie. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi solicită să se semnaleze 

această abatere, în scris, la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. 

Raportul Curţii de Conturi a României este o problemă deosebit de 

importantă, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

pentru a fi discutată în lipsa factorilor de decizie. De asemenea,  

neonorarea invitaţiei reprezintă un act de lipsă de respect faţă de Comisia 

pentru sănătate şi familie iar Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

trebuie înştiinţat de acest fapt. 

Aceiaşi opinie este exprimată şi de către dl.dep.Movilă Petre . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei menţionează că, 

pe viitor, astfel de scuze nu vor mai fi acceptate. Domnia sa acordă 
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cuvântul doamnei Edit Szarka pentru a face o scurtă prezentare a celor 

două rapoarte ale Curţii de Conturi a României . 

Doamna Edit Szarka informează pe cei prezenţi că faptele 

constatate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi care sunt 

evidenţiate în raport reprezintă fapte deosebit de grave. Specialiştii de la 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu au semnat acest raport şi nici 

nu au avut obiecţii, deci şi-au însuşit aceste fapte. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pe anul 2004 a fost întocmit defectuos. Începând cu anul 2004 

colectarea contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate se operează 

de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ( ANAF ), fapt pentru 

care se pot aduce critici Ministerului  Finanţelor Publice . De asemenea, 

se aduc critici principalilor coordonatori de credite. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ar fi trebuit să lupte pentru 

ca Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate să devină un fond 

special,  iar sumele care nu se consumă în anul bugetar să se reporteze în 

anul următor, ca sold iniţial în contul din Trezorerie. Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate nu a făcut nici un demers, în acest sens, semn că 

este mulţumită de modul în care primeşte banii de la Ministerul 

Finanţelor Publice . 

În ceea ce priveşte modul de fundamentare a veniturilor, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate propune anumite sume, Ministerul 

Finanţelor Publice nu este de acord cu aceste propuneri şi le diminuează,  

în mod constant. De exemplu , în anul 2004, Ministerul Finanţelor 

Publice a aprobat venituri cu 15 miliarde ROL mai mici, iar în anul 2005 

cu 33 miliarde ROL mai puţin. Cum îşi poate întemeia Ministerul 

Finanţelor Publice această acţiune, se întreabă domnia sa . Atunci  când 

un ordonator principal de credite primeşte un buget, iar legea nu se 

respectă, acesta este obligat să atragă atenţia. 



 4

Datorită faptului că Ministerul Finanţelor Publice stabileşte nivelul 

veniturilor şi cheltuielilor, disponibilul aflat la Trezorerie creşte în 

permanenţă . Trebuie să se facă o distincţie clară între noţiunea de 

excedent şi cea de disponibil. Există o hotărâre de Guvern prin care se 

solicită o metodologie de întocmire a bugetului de venituri şi cheltuieli şi 

care a fost emisă numai la insistenţele Curţii de Conturi a României . 

Dl.dep.Movilă Petre  intervine şi menţionează că deşi lucrurile nu 

merg bine, această prezentare lasă impresia că toată lumea este trasă la 

răspundere de către Curtea de Conturi a României . Domnia sa propune  o 

îndulcire a tonului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că problemele , care fac obiectul celor două rapoarte ale Curţii 

de Conturi a României sunt dramatice. Curtea de Conturi a României este 

subordonată Parlamentului României şi a sesizat deturnarea a peste 

23.000 miliarde ROL, fapt pentru care Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate nu a răspuns nici până în prezent. Această dezbatere are ca 

obiect fixarea unei liste de probleme care va fi discutată , la viitoarea 

şedinţă a comisiei, cu şefii instituţiilor implicate, conchide domnia sa . 

În anul 1999, arată în continuare doamna Edit Szarka, Guvernul a 

emis Hotărârea Guvernului nr.897, act normativ prin care s-a aprobat 

realizarea Sistemului Informatic Unic Integrat ( SIUI) al Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate . 

Deşi Hotărârea Guvernului nr.897/1999 prevedea obligativitatea 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  de a suporta cheltuielile pentru 

această acţiune dintr-un fond constituit în cotă de 1,5% din veniturile 

colectate anual la Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , 

din verificări a rezultat că plăţile, demarate în anul 2003, au fost efectuate 

din sumele alocate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  pentru 

activitatea curentă proprie şi nu din fondul care trebuia constituit anual. 
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 În acest context, la finele anului 2003, plăţile pentru realizarea 

parteneriatului pentru proiectarea, construirea şi operarea SIUI au fost 

sistate. 

Deşi la finele anului 2003 s-a produs acest fenomen grav în 

derularea contractului nr.3223/2002, nici în bugetul anului 2004 

Ministerul Finanţelor Publice  nu a aprobat Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate să constituie, conform H.G.nr.897/1999, un fond distinct 

pentru această finanţare. 

De altfel, în adresa nr.140606/12.03.2004, Ministerul Finanţelor 

Publice  precizează că prevederile H.G.nr.897/1999 privind alocarea 

fondurilor pentru realizarea SIUl în limita de 1,5% din venituri colectate 

la Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , contravin Legii 

nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate, aşa cum a fost modificată 

de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr.150/2002. În aceste condiţii, 

precizează Ministerul Finanţelor Publice , în aceeaşi adresă, "cheltuielile 

cu realizarea SIUI se pot face numai în limita prevederilor bugetare 

aprobate cu această destinaţie în bugetele anuale". 

Tot in această adresă, Ministerul Finanţelor Publice solicită Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate , reanalizarea unor funcţii din cadrul 

SIUI, în contextul în care, de la 1 ianuarie 2004, s-a înfiinţat Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală, în ale cărei atribuţii intră şi colectarea 

veniturilor bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate . 

În timpul verificării, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  nu a 

putut prezenta Curţii de Conturi a României  nici un document care să 

ateste renegocierea contractului cu furnizorul, potrivit acestor noi 

modificări legislative, şi nici rapoarte trimestriale de monitorizare care să 

ateste urmărirea derulării acestui contract de către ordonatorul principal al 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Astfel, deşi în anul 2004, 



 6

conform graficului contractual, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  

trebuia să achiziţioneze livrabile SIUI în valoarea de 21.896.995 euro 

(824.400.000.000 ROL), tranzacţiile nu s-au realizat în totalitate, 

deoarece finanţarea (asigurată din cheltuielile de administrare a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate ) a fost aprobată numai pentru un 

volum de 2.012.872 euro (126.376.213.190 ROL), respectiv 15%. 

În perioada 2003-2004, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a 

achitat, pentru livrările din cadrul contractului, suma totală de 

555.504.402.361 ROL, respectiv 22.268.103,9 euro. 

Pe cale de consecinţă, neasigurarea finanţării livrabilelor SIUl la 

nivelul prevăzut în contract şi la termenele din graficul anexat acestuia, a 

condus la efectuarea plăţilor către furnizori cu întârziere şi la livrarea in 

sincope a bunurilor şi serviciilor, ceea ce a avut drept consecinţe: 

- efectuarea de cheltuieli suplimentare în sumă de 1.941.442.230 

ROL, reprezentând contravaloare softuri achiziţionate de la firma 

SOFTEHPLUS pentru componente la sistemul informativ existent, ( care 

este necorespunzător ), şi ale cărui funcţii trebuiau sa fie preluate de 

SIUI; 

- continua degradare a investiţiei deja realizate, respectiv uzarea 

fizică şi morală a echipamentelor livrate. 

Din verificarea documentelor prezentate de către Direcţia Tehnologiei 

Informaţiei din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , s-a constatat că 

unele echipamente SIUI, recepţionate de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi casele de asigurări de sănătate  teritoriale în anul 2003 şi pe 

parcursul anului 2004, nu au fost puse în funcţiune până la finele anului 

2004, fiind depozitate în sediile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

şi caselor de asigurări de sănătate  teritoriale, unele dintre ele fiind deja 

depăşite tehnologic şi ieşite din termenul de garanţie.S-a mai constatat că, 

serviciile de proiect management şi asigurarea calităţii şi-au pierdut 
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obiectul final datorită întreruperii proiectului, iar documentaţia şi 

manualele pentru aplicaţii nu au fost modificate potrivit reglementărilor 

legislative apărute. 

 De altfel, componenta SIUI denumită "Analiza de Business", în 

valoare de aproximativ 5 mil. euro, este în curs de depreciere datorită 

tuturor modificărilor legislative apărute de la data achiziţiei acesteia, fiind 

necesară reevaluarea şi actualizarea anumitor componente; 

 - nerealizarea, în termenul prevăzut în contract, a fazei BUILD-

2004. 

Pe lângă acest aspect, de neasigurare de către Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate a sursei de finanţare necesară derulării fără sincope 

a Contractului nr.3223/2002, s-a mai constatat şi faptul că instituţia nu a 

respectat obligaţiile prevăzute în contract cu privire la asigurarea, la 

nivelul tuturor structurilor teritoriale, a condiţiilor speciale destinate 

instalării componentelor SIUI. Astfel, s-a constatat că, până la data 

controlului Curţii de Conturi a României , din cele 45 de locaţii stabilite a 

fi modernizate în vederea dotării cu echipamente, au fost efectuate 

lucrările specifice (climatizare, reţea electrică) numai la 35 dintre acestea, 

deşi punerea în funcţiune a SIUI este condiţionată de amenajarea 

spaţiilor, aceasta fiind o operaţiune prioritară. 

La cele de mai sus mai trebuie adăugat faptul că, la finele anului 

2004, prin HG nr.2110/21 noiembrie 2004, care a abrogat art.3 din HG 

nr.897/1999, cheltuielile de realizare şi operare a proiectului se 

realizează, în faza de construcţie a sistemului, prin credit furnizor. 

Specificarea expresă a acestei surse de finanţare blochează practic orice 

altă posibilitate a instituţiei de a apela la alte surse de finanţare, ca de 

exemplu bugetul propriu, cu influenţe negative corespunzătoare în 

derularea contractului, în condiţiile neasigurării surselor la nivelul 

plafonului contractual. 
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Aspectele prezentate, cu privire la derularea cu sincope a 

Contractului nr. 3223/2002 încheiat cu firma COMPAQ au avut drept 

consecinţă nerespectarea graficului privind achiziţia livrabilelor SIUl în 

anul 2004, încălcându-se astfel prevederile clauzelor contractuale şi a 

celor din actele adiţionale la acest contract. 

Prin neurmărirea şi neluarea tuturor măsurilor, în vederea derulării 

fără sincope a acestei investiţii (SIUI), ordonatorul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate a încălcat prevederile art.44 din Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice, conform căruia: "Pe parcursul execuţiei 

bugetare ordonatorii principali de credite vor urmări derularea procesului 

investiţional, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi vor întocmi 

rapoarte trimestriale de monitorizare, pe care le vor transmite 

Ministerului  Finanţelor Publice ". "În cazul în care pe parcursul derulării 

procesului investiţional, apar probleme în implementarea unui obiectiv, 

ordonatorul principal de credite va consemna în raportul de monitorizare 

cauza şi măsurile ce se impun pentru remedierea acestui lucru". 

"Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea 

obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii". 

Prin neaprobarea constituirii fondului necesar derulării SIUI, 

Ministerul Finanţelor Publice a încălcat prevederile art.34 alin. (4) din 

Legea finanţelor publice nr.500/2002, conform căruia are obligaţia 

examinării proiectelor de buget şi să poarte discuţii cu ordonatorii de 

credite asupra nivelelor indicatorilor înscrişi în acestea. În caz de 

divergenţă, aşa cum este în acest caz, documentaţia trebuia transmisă spre 

analiză şi aprobare Guvernului. 

Referindu-se la exactitatea datelor înscrise în situaţiile financiare 

încheiate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la 31.12.2004, 

Curtea de Conturi a României a verificat dacă operaţiunile derulate pe 

parcursul anului financiar 2004 au fost legale, respectiv în concordanţă cu 
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legislaţia şi reglementările în vigoare la data controlului. 

Astfel, au fost constatate abateri de la prevederile art.2 şi art.5 din 

Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în anul 2002, cu privire la 

evidenţa furnizorilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ceea ce a 

avut implicaţii semnificative în bilanţul contabil încheiat la finele anului 

şi care nu reflectă cu exactitate obligaţiile reale de plată ale casei către 

furnizorii săi. 

În anul 2004, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a deschis 

conturi analitice şi subanalitice pe fiecare categorie de furnizori, pentru 

cei din categoria de „Furnizori diverşi”. Balanţa de verificare întocmită la 

31.12.2004, prezintă un sold al contului „Furnizori diverşi”, reprezentând 

obligaţii de plată către diverşi furnizori, care nu au fost înregistraţi în 

conturi subanalitice în vederea identificării exacte şi urmăririi lichidării 

obligaţiilor de plată. 

Nedeschiderea conturilor analitice şi subanalitice pentru fiecare 

furnizor al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , a condus la 

neidentificarea directă a acestora în conturile deschise , precum şi la 

nereflectarea în evidenţa contabilă, cu exactitate, a volumului obligaţiilor 

instituţiei către fiecare furnizor, în vederea urmăririi lichidării acestora în 

ordinea scadenţei şi priorităţilor de plată. 

Facturile primite de la furnizorii de medicamente din cadrul 

programelor de sănătate achiziţionate în baza actelor adiţionale încheiate 

în anul 2004, nu au fost înregistrate la data primirii lor. Direcţia de 

Programe de Sănătate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

a procedat la transmiterea facturilor către Direcţia financiar-contabilitate, 

după primirea Notelor de intrare recepţie transmise de spitalele 

beneficiare de medicamente. Abia după această etapă a fost efectuată 

înregistrarea obligaţiei de plată în contul „Furnizori”, precum şi plata 

datoriilor respective. 
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S-a mai constatat şi faptul că, facturi emise de furnizorii de 

medicamente în cadrul programelor de sănătate şi primite de Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate în perioada noiembrie – decembrie 

2004, precum şi facturi privind echipamentele SIUI emise în anii 2003 şi 

2004, nu au fost înregistrate în contul „Furnizori” până la 31.12.2004 ci, 

ulterior, în anul financiar 2005. Înregistrarea facturilor primite de la 

furnizori la momentul efectuării plăţii şi nu la data intrării acestora în 

instituţie , precum şi neînregistrarea unor facturi până la 31.12.2004, a 

condus la nedeclararea şi neînregistrarea obligaţiilor înainte de plată 

efectivă. 

Prin aceste procedee situaţiile financiare întocmite de Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate la 31.12.2004 nu oferă o imagine 

fidelă a poziţiei financiare a casei şi nici informaţii reale cu privire la 

activitatea desfăşurată pe parcursul anului, aşa cum prevede art.10 din 

Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în anul 2002 şi nici informaţii 

certe cu privire la activitatea de achiziţionare a medicamentelor din cadrul 

programelor de sănătate şi a echipamentelor SIUI. 

În anul 2005, Curtea de Conturi a României a efectuat un control 

de performanţă la 13 case de asigurări de sănătate judeţene prin care s-au 

constatat o serie de abateri cu privire la legalitatea încheierii şi derulării 

contractelor de prestări servicii încheiate cu furnizorii de servicii 

medicale privind încheierea de contracte cu furnizorii neacreditaţi , 

neîntocmirea de baze de date în ceea ce priveşte asiguraţii, acceptarea la 

plată a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a spitalelor la nivelul 

contractat şi nu la cel realizat, neefectuarea regularizării trimestriale cu 

furnizorii de servicii medicale, etc. Este necesar ca, atât la nivelul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate , cât şi al caselor de asigurări să existe 

un cont de control pentru a permite verificarea cheltuirii banilor după 

destinaţia dată. 
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Deoarece casele de asigurări nu colectează contribuţiile pentru 

sănătate acestea nu sunt în măsură să emită dovezi privind plata şi nici 

dacă asiguratul este la zi cu această plată. 

La Ministerul Sănătăţii bugetul nu este întocmit conform legii. 

Există riscul ca în urma unei rectificări bugetare să apară un excedent 

care mai apoi să fie returnat Ministerului  Finanţelor Publice , ca sumă 

neutilizată. 

Domnia sa se pronunţă pentru calea dialogului pentru a găsi soluţii 

viabile de remediere a acestor probleme grave care afectează sistemul. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

doreşte să cunoască motivele care stau la baza acestor returnări de fonduri 

către Ministerul Finanţelor Publice . 

În bugetul Ministerului Sănătăţii există elemente care trebuiesc 

fundamentate corespunzător, arată doamna Edit Szarka , de exemplu în 

cazul creditelor cu garanţia statului. Există echipamente medicale care se 

află în vamă pentru că nu au fost prevăzute sumele aferente pentru 

achitarea TVA-ului şi a taxelor vamale. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

doreşte să cunoască dacă au fost aplicate sancţiuni celor răspunzători de 

situaţia creată. 

Doamna Edit Szarka informează că ancheta administrativă trebuie 

desfăşurată de către Ministerul Sănătăţii . Până în prezent nu s-a efectuat 

nici o anchetă administrativă şi nu a fost aplicată nici o sancţiune. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei solicită ca 

ministrul sănătăţii să informeze comisia asupra sancţiunilor care au fost 

aplicate la faptele sesizate în Raportul Curţii de Conturi a României . 

În anul 2004, continuă doamna Edit Szarka, au fost sesizate 

încălcări ale Legii contabilităţii şi la nivelul Ministerului Sănătăţii . 

Rezultatele controlului s-au concretizat printr-o decizie severă de punere 



 12

în regularitate a evidenţelor contabile. Ministerul Sănătăţii nu cunoaşte cu 

precizie valoarea sumelor care se află în evidenţa debitorilor şi se riscă 

prescrierea acestor sume. De asemenea, la Ministerul Sănătăţii s-a sesizat 

faptul că multe aparaturi nu se regăsesc în evidenţele contabile. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei solicită 

Ministerului Sănătăţii să înainteze la comisie lista la zi a debitorilor. 

O altă problemă sesizată la Ministerul Sănătăţii, arată doamna Edit 

Szarka, este evidenţa contabilă privind finanţarea din credite externe, care 

ar fi trebuit ţinută separat. După criticile aduse se speră remedierea 

situaţiei într-un timp scurt, care să se încadreze în termenul de răspuns. În 

prezent, la nivelul Ministerului Sănătăţii nu funcţionează un birou de 

credite externe care şi se ţine doar o evidenţă formală. Astfel, s-a ajuns la 

situaţia în care creditul acordat Spitalului Colţea nu se regăsea în 

evidenţele contabile. Prin contractul încheiat , ministrul sănătăţii delega 

spitalul să gestioneze aceste fonduri, iar printr-o clauză , cel care executa 

lucrarea avea dreptul de a scoate banii din bancă. Evidenţa acestor sume 

nu se regăsea nici la spital şi nici la Ministerul Sănătăţii . În cadrul 

Ministerului Sănătăţii funcţionează un birou cu personalitate juridică, 

unitatea de management al proiectelor PHARE, în care se derulează 

aceste fonduri. Finanţatorul îşi impune punctul de vedere şi spune cum se 

face auditarea controlului  banilor. Pe lângă această evidenţă pentru 

finanţator , biroul este obligat să întocmească o evidenţă după regulile 

prevăzute în legislaţia românească. Aceste sume trebuie să se regăsească 

în evidenţele contabile ale Ministerului Sănătăţii . 

Este o situaţie deosebit de gravă, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei , aceste sume trebuie să se regăsească, 

obligatoriu, în bugetul Ministerului Sănătăţii . 

Problema aparaturii din vamă se poate rezolva numai la construcţia 

bugetară, continuă doamna Edit Szarka. De o lungă perioadă de timp, 
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Ministerul Sănătăţii avea obligaţia de a redistribui aparatura de înaltă 

performanţă care zace depozitată în subsolurile unor spitale. S-a 

comunicat miniştrilor sănătăţii să redistribuie această aparatură, care se 

uzează moral, la spitalele unde există medici specialişti. Nici până în 

prezent, problema nu a fost rezolvată. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi apreciază că, an 

de an, controalele Curţii de Conturi a României ar fi trebuit să se 

îmbunătăţească. Domnia sa doreşte să cunoască dacă sumele necheltuite 

în anul 2005 au fost reportate în bugetul anului 2006. La fundamentarea 

bugetului pe anul 2006 au existat diferenţe între solicitările Ministerului 

Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi sumele aprobate 

de Ministerul Finanţelor Publice .Care sunt aceste diferenţe? Comisia 

pentru sănătate şi familie poate deveni un factor de negociere între 

Ministerul Sănătăţii , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi 

Ministerul Finanţelor Publice. Atunci când Ministerul Sănătăţii şi Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate înaintează un proiect de buget şi nu 

reuşesc să convingă Ministerul Finanţelor Publice ar trebui să se apeleze 

la comisie. Domnia sa nu înţelege de ce echipamente de milioane de euro 

nu se regăsesc în nici o evidenţă. 

În continuare dl.dep.Movilă Petre solicită cuvântul şi arată că ţinta 

principală este corectarea a tot ce nu funcţionează . Domnia sa solicită o 

comunicare directă pe acele puncte care nu se încadrează în suportul legii. 

Pentru a se veni în sprijinul Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate este necesar ca aceste aspecte şi care fac obiectul 

Raportului Curţii de Conturi a României , să fie monitorizate de comisie. 

Deşi aceste lucruri se discută de mai bine de 5 ani, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , lucrurile au rămas la 

fel. Ministerul Finanţelor Publice continuă să decidă asupra bugetelor 

construite de către Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de 
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Sănătate . Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate a 

continuat să se afle în bugetul de stat consolidat şi astfel, fondurile 

colectate de către ANAF în Trezorerie au fost deturnate de către 

Ministerul Finanţelor Publice pentru a acoperi găurile bugetare. Poate, 

odată cu aderarea României la Uniunea Europeană , Fondul  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate va deveni fond public privat, iar 

contribuţiile vor fi colectate, în exclusivitate, de către casele de asigurări 

de sănătate . 

An de an, comisia a depus amendamente de majorare a bugetului 

pentru sănătate dar aceste amendamente au fost respinse, sistematic, de 

către Ministerul Finanţelor Publice şi comisiile de buget finanţe ale 

Parlamentului. 

Cineva trebuie să răspundă pentru faptul că fondurile PHARE nu se 

regăsesc în bugetul Ministerului Sănătăţii, aparatura medicală zace în 

vamă sau pentru neregulile constatate la implementarea Sistemului 

Informatic Unic Integrat. Institutul Clinic Fundeni nu dispune de fonduri 

pentru a achita datorii în valoare de 40 miliarde ROL iar pentru SIUI se 

„aruncă” peste 30 milioane euro. Domnia sa doreşte să cunoască care sunt 

contractele Ministerului Sănătăţii cu Institutul Naţional de Cercetare 

Dezvoltare în Sănătate care a impus aplicarea actualului sistem DRG şi 

care a adus grave prejudicii sistemului sanitar. Deşi învăţământul 

universitar şi postuniversitar în domeniul sănătăţii publice şi 

managementul sanitar este asigurat de universităţile de medicină şi 

farmacie, s-a înfiinţat un nou organism, inutil şi anume Şcoala Naţională 

de Sănătate Publică şi Management Sanitar. 

Toate aceste probleme se pot pune la punct, iar analiza va continua 

până la stabilirea unui plan concret de măsuri, conchide domnia sa . 

În continuare, solicită cuvântul dl.dep.dr.Nechita Aurel , care 

precizează că a lucrat ca secretar de stat în Ministerul Sănătăţii în 
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perioada 2003 - 2004 . În anul 2005 s-au angajat credite pentru 

procurarea de aparatură medicală. Ministerul Finanţelor Publice ar fi 

trebuit să aprobe aceste sume, dar creditul respectiv nu a fost onorat. 

Bugetul proiectat de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate pentru anul 2005 a fost serios diminuat de către Ministerul 

Finanţelor Publice . Problema a reprezentat-o acele sume care au fost 

încasate la sfârşitul anului 2004 şi care nu au fost reportate pentru anul 

următor. În acest mod, la rectificare s-au luat bani de la Ministerul 

Sănătăţii . Sumele astfel colectate,  în Trezorerie,  nu s-au regăsit 

niciodată în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Aceste 

sume erau ţinute „ în mână” de Ministerul Finanţelor Publice pentru ca să 

nu se depăşească  prevederile. 

Doamna Edit Szarka solicită cuvântul şi arată că, în privinţa 

aparaturii medicale achiziţionate din credite externe, Ministerul 

Finanţelor Publice a spus că nu este de acord deoarece nu există alocări în 

capitolele bugetare. Este necesar ca aceste sume să se previzioneze în 

buget şi să nu se solicite după aprobarea bugetului. Pentru a nu se mai 

repeta astfel de situaţii este nevoie de strategie şi comunicare. Numai 

după epuizarea acestei proceduri se poate solicita intervenţia Guvernului. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune ca, în colaborare cu Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci, să se dea Curţii de Conturi a României noi 

competenţe. Dacă rezultatele contractelor ajung la ordonatorii principali 

de credite se poate solicita atât o anchetă internă cât şi informaţii 

suplimentare. 

Problema este aceea că nimeni nu este tras la răspundere , arată 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  şi rezultatul se 

regăseşte în decizii cu alte raţiuni decât Legea finanţelor publice. În 

judeţul Bihor, Curtea de Conturi a României a constatat un prejudiciu şi, 

în prezent, se face recuperarea cuvenită. Domnia sa acordă cuvântul 
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reprezentantului Ministerului Sănătăţii , doamna Cristina Bărbuţă. 

Să nu se plece cu ideea că la Ministerul Sănătăţii domneşte haosul, 

menţionează doamna Cristina Bărbuţă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că, deşi s-a hotărât redistribuirea aparaturii medicale încă de pe 

timpul doamnei ministru Daniela Bartoş, această redistribuire nu a avut 

loc nici până în prezent. Tot atunci s-a stabilit să se plătească şi TVA-ul şi 

taxele pentru aparatura existentă în vamă. Situaţia prezentată la Spitalul 

Colţea este un alt tip de haos. În concluzie, arată domnia sa , haosul 

există. 

La nivelul Ministerului Sănătăţii, arată doamna Cristina Bărbuţă , 

funcţionează un compartiment pentru proiectul Băncii Mondiale, în 

conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.53/2004. 

Banca Mondială este o cu totul altă problemă, intervine 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi roagă pe distinsa 

invitată să se refere la fondurile PHARE. 

Aceste fonduri fac obiectul unei structuri privind evidenţa contabilă 

şi care există în bugetul aprobat al Ministerului Sănătăţii, răspunde 

doamna Cristina Bărbuţă. Raportarea este în deficienţă. Aparatura 

medicală achiziţionată prin fonduri PHARE, înregistrată în patrimoniul 

Ministerului Sănătăţii , este aparatura venită pe banii Băncii Mondiale. 

Ministerul Sănătăţii a luat măsuri pentru a-şi aduce la îndeplinire sarcinile 

ce îi revin conform Raportului Curţii de Conturi a României . Aparatura 

achiziţionată prin credite externe se regăseşte în patrimoniul Ministerului 

Sănătăţii , ca aparatură contractată în anul 2000. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

doreşte să cunoască dacă neînregistrarea aparaturii în patrimoniul 

Ministerului Sănătăţii este un lucru grav şi dacă poate fi remediat. 

Sunt lucruri grave care trebuie remediate, răspunde doamna 
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Cristina Bărbuţă. 

Doamna Edit Szarka solicită cuvântul şi subliniază că 

neînregistrarea în patrimoniul Ministerului Sănătăţii a aparaturii 

medicale, în valoare de zeci de milioane, este un lucru deosebit de grav. 

Domnia sa îşi exprimă speranţa ca, la următorul control al Curţii de 

Conturi a României , să se constate corectarea acestei sesizări. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

solicită să se pună la dispoziţia comisiei toate deciziile Curţii de Conturi a 

României privitoare la controalele efectuate la Ministerul Sănătăţii pentru 

a fi comparate şi a se vedea dacă greşelile au fost corectate. Cei vinovaţi 

vor fi traşi la răspundere, subliniază domnia sa . 

Toate măsurile , care au fost luate pentru remedierea deficienţelor 

constatate,  sunt controlate de echipe de control ale Curţii de Conturi a 

României , arată în continuare doamna Cristina Bărbuţă. Bugetul 

Ministerului Sănătăţii este fundamentat şi structurat pe programe 

naţionale de sănătate. În anul 2004 au lipsit unii indicatori de 

fundamentare a bugetului şi pentru remedierea acestor lipsuri au fost 

întocmite norme. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei doreşte să 

cunoască de ce, la sfârşitul anului 2004, din bugetul Ministerului Sănătăţii 

au fost returnate la bugetul de stat 90 miliarde ROL. 

Doamna Cristina Bărbuţă răspunde că nu deţine aceste informaţii. 

Aceste informaţii pot rezulta din analiza rapoartelor Curţii de 

Conturi a României din anii precedenţi, precizează dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei . Domnia sa  acordă cuvântul domnului 

Vasile Cepoi, reprezentatul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Dl.Vasile Cepoi solicită reprezentantului Curţii de Conturi a 

României trimiterea la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a  

observaţiilor referitoare la casele judeţene de asigurări de sănătate , 
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pentru ca, la viitoarea întâlnire, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate să fie pregătit pentru a răspunde la întrebări. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate deţine deja aceste 

informaţii, menţionează doamna Edit Szarka, care se regăsesc şi la 

nivelul caselor de asigurări de sănătate judeţene. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă cuvântul 

în continuare domnului Mircea Nan, reprezentantul Ministerului  

Finanţelor Publice . 

Deşi Raportul Curţii de Conturi a României a fost discutat şi anul 

trecut, arată dl.Mircea Nan, acum se constată aceleaşi probleme. 

Ca urmare a adresei înaintate de către Curtea de Conturi a 

României , Ministerul Finanţelor Publice şi-a însuşit toate aceste aspecte 

şi a întocmit o metodologie. Disponibilul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pe anul 2004 a fost înaintat ca limită de cheltuială şi astfel, în 

2005, întregul disponibil a fost cheltuit. Este necesar ca disponibilul să 

rămână la valoarea rulajului unei luni, în caz contrar, se va apela la 

împrumuturi purtătoare de dobânzi. Referitor la SIUI, arată că atât în 

2004 cât şi în 2005 , sumele respective au fost prevăzute în bugetul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate . În ceea ce priveşte nivelul de 

finanţare faţă de cerinţele Ministerului  Finanţelor Publice Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci pot face propuneri de amendare a bugetului. Se 

doreşte ca tot ce se colectează în sistem să fie utilizat, subliniază domnia 

sa . 

La ora actuală, arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei contribuţiile la asigurările sociale de sănătate se colectează de 

către ANAF şi se depun în Trezorerie. Ce evidenţă există cu privire la 

banii care trebuiesc colectaţi, cât s-a colectat , cât s-a plătit şi cui ? Dacă 

contribuţiile ar fi fost colectate de către casele de asigurări de sănătate, cu 

siguranţă, ar fi existat o evidenţă corectă a acestor sume. Domnia sa mai 
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doreşte să cunoască dacă Ministerul Finanţelor Publice deţine o evidenţă 

a dobânzilor cuvenite. 

La nivelul anului 2004 colectarea a fost de 106 % , iar în anul 2005 

colectarea a fost de 110 %, informează dl.Mircea Nan. La Capitolul 

Venituri nefiscale există subcapitolul „Venituri din dobânzi” ( la vedere şi 

la nivelul băncii ), dobânzi care sunt diferenţiate pentru sumele aflate în 

Trezorerie. Referitor la adeverinţele de plată a contribuţiei pentru 

salariaţi, acestea se emit de către angajator. Casele de asigurări de 

sănătate nu emit adeverinţe pentru angajaţi. 

Acest sistem de emitere a adeverinţelor de plată a contribuţiei este 

aberant, subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . 

Angajatorul poate să nu plătească şi totuşi să emită adeverinţe pentru 

angajaţi. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este o instituţie care 

gestionează cheltuielile , dar nu are evidenţe privind veniturile. Salariatul 

primeşte o adeverinţă de la angajator pe care o vizează ulterior la casa de 

asigurări de sănătate. Nu există nici un sistem de control. 

Dl.Vasile Cepoi solicită cuvântul şi informează că, din acest an, 

casele de asigurări de sănătate vor dispune de o evidenţă a angajaţilor şi o 

vor controla în colaborare cu ANAF. Responsabilitatea revine ANAF. 

Angajatul declară suma depusă la ANAF. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că sistemul bazat pe sumă declarată nu este bun, mai ales în 

situaţia în care sumele colectate în sistem nu se mai regăsesc în totalitate. 

În mod normal, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ar trebui să-şi 

gestioneze atât veniturile cât şi cheltuielile. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu avertizează asupra faptului că, dacă în 

termen de 3 luni, angajatorul nu-şi depune declaraţiile pacienţii sunt 

eliminaţi de pe liste. Domnia sa cere măsuri urgente. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 
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solicită informaţii privitoare la valoarea recuperărilor de creanţe prin 

AVAS. 

Dl.Vasile Cepoi apreciază că, până la finele anului trecut, s-au 

recuperat aproximativ 2.000 miliarde ROL. 

Referitor la această sumă, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei doreşte să cunoască în ce buget a fost evidenţiată, dacă a fost 

inclusă în bugetul consolidat şi dacă s-a întors în totalitate la asiguraţi 

prin intermediul serviciilor medicale. Pentru toate aceste lămuriri domnia 

sa solicită prezenţa, la viitoarea şedinţă a comisiei, a preşedinţilor AVAS 

şi ANAF. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi propune elaborarea 

unui punctaj de probleme principale ( 5 – 7 puncte) care să fie aduse la 

cunoştinţa factorilor de răspundere implicaţi şi la care să se răspundă la 

viitoarea şedinţă a comisiei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei se declară de 

acord cu această propunere şi convoacă biroul comisiei împreună cu 

doamna Edit Szarka în vederea elaborării acestui punctaj. Acest punctaj 

va fi înaintat miniştrilor de resort împreună cu invitaţia de participare la 

lucrările comisiei. 

Un fapt este cert, subliniază domnia sa , ne confruntăm cu aceleaşi 

probleme, ne întâlnim cu aceleaşi persoane şi situaţia a rămas 

neschimbată. 

Transformarea Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate , în valoare de 3 miliarde dolari, în fond public privat este şi în 

avantajul Ministerului  Finanţelor Publice. Situaţia actuală este alimentată 

în mod artificial fiind incriminat corpul medical, în special directorii de 

spitale. Trebuie bine înţeles că directorii de spital nu pot face 

management performant fără bani. 
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În finalul dezbaterilor dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei a concluzionat următoarele: 

- Nu există comunicare directă şi corectă între Ministerul 

Sănătăţii , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul 

Finanţelor Publice privind fundamentarea bugetelor Ministerului Sănătăţii 

şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , efectul fiind  elaborarea 

defectuoasă a acestora. S-a apreciat că cele 2 comisii de specialitate ale 

Parlamentului ar putea participa la constituirea proiectelor de buget 

întrucât reprezintă teritoriul; totodată acestea ar putea fi un factor de 

negociere între Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi Ministerul Finanţelor Publice în elaborarea bugetelor celor 2 

instituţii. 

- Pentru clarificarea şi înlăturarea abaterilor financiar-

contabile atât la înapoierea unor sume de bani din bugetul Ministerului 

Sănătăţii pe anul 2005 cât şi la creditele externe, fondurile PHARE, 

evidenţa debitorilor şi sistemul integrat informatic prezentate în 

rapoartele Curţii de Conturi a României , comisia a hotărât ca Ministerul 

Sănătăţii să prezinte în şedinţa comisiei din 8.03.2006 situaţia amănunţită 

a aspectelor prezentate mai sus, respectiv Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate să prezinte situaţia în amănunt a stadiului de derulare a 

contractului privind sistemul integrat informatic. 

- Avându-se în vedere efectele negative ale introducerii în 

spitale a unui DRG incorect întocmit , comisia a hotărât ca Ministerul 

Sănătăţii să prezinte, în următoarea şedinţă de comisie, contractul încheiat 

cu Institutul de Dezvoltare-Cercetare în Sănătate, pentru a se analiza care 

au fost clauzele contractuale şi care au fost criteriile privind elaborarea şi 

aplicarea sistemului DRG. 

- Pentru identificarea răspunderii în sarcina persoanelor 

vinovate pentru neaplicarea deciziilor Curţii de Conturi a României emise 
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în urma controalelor efectuate la Ministerul Sănătăţii în perioada 2002 – 

2003, comisia a hotărât ca Ministerul Sănătăţii să prezinte, în şedinţa 

comisiei din 8.03.2006 deciziile Curţii de Conturi a României înaintate 

Ministerului Sănătăţii. S-a subliniat faptul că neluarea măsurilor 

prevăzute în deciziile Curţii de Conturi a României emise în 2002 – 2003 

au permis perpetuarea aceloraşi abateri şi în anii 2004 – 2006. 

- Prin eforturile comune ale Curţii de Conturi a României şi 

ale Comisiei pentru sănătate şi familie s-a dovedit că în perioada 2002 – 

2003 de la Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate a fost 

deturnată suma de 23.000 miliarde lei; acest fapt a fost consemnat şi în 

Raportul Curţii de Conturi a României . 

- Echilibrul în sistemul sanitar nu se poate realiza fără 

autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate să devină fond public privat, 

astfel ca toţi banii colectaţi pentru sănătate să se  întoarcă la oameni, 

colectarea contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate trebuie să se 

execute de organismele specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi nu de către ANAF. Ca urmare a discutării acestui aspect, 

comisia a hotărât ca la următoarea şedinţă de comisie să fie invitaţi şi 

reprezentanţii ANAF şi AVAS care să prezinte situaţia la zi a colectării 

contribuţiilor la asigurările de sănătate şi respectiv situaţia financiară a 

creanţelor recuperate de către AVAS. 

- Comisia a hotărât întocmirea unui punctaj de probleme din 

rapoartele Curţii de Conturi a României elaborate în urma controalelor 

efectuate la Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate în perioada 1 – 2.03.2006 şi înaintarea acestora la Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice şi Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate în vederea discutării acestora în şedinţa comisiei din 8.03.2006 

împreună cu Curtea de Conturi a României . 
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- Comisia a hotărât să sesizeze Biroul Permanent al camerei 

Deputaţilor cu privire la nereprezentarea la şedinţa comisiei din 

1.03.2006 a domnului Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor publice şi 

a domnului Cristian Vlădescu, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate care, în conformitate cu art.54 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat au obligaţia de a participa la şedinţă dacă 

comisia solicită acest lucru. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune să se înainteze către Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate un proiect de Contract cadru care să 

fie luată în considerare la negocierile cu Ministerul Sănătăţii . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei susţine această 

propunere şi dispune multiplicarea proiectului de Contract cadru aflat pe 

site-ul Ministerului Sănătăţii şi discutarea acestuia într-o viitoare şedinţă 

a comisiei. 

Dl.Vasile Cepoi solicită cuvântul şi informează că forma finală a 

Contractului cadru nu va putea fi finalizată până la data promulgării 

pachetului legislativ privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei atrage atenţia 

asupra faptului că pachetul legislativ privind reforma în domeniul  

sănătăţii cuprinde numeroase prevederi neconstituţionale. În această 

situaţie , intrarea în vigoare a pachetului legislativ devine o problemă 

incertă. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie  a 

procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.519/2002 privind protecţia specială şi 

încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (Plx 60/2006), respinsă de 

Senat în şedinţa din 9 februarie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 
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Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a 

persoanelor cu handicap, în sensul armonizării legislaţiei actuale cu 

reglementările în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap, 

cuprinse în legislaţia europeană . 

Propunerea legislativă cuprinde prevederi privind acordarea unor 

indemnizaţii persoanei cu handicap accentuat şi grav neîncadrată în 

muncă, precum şi acordarea unei indemnizaţii lunare minimale persoanei 

cu handicap mediu. 

De asemenea prin propunerea legislativă se înfiinţează comisii 

superioare de expertiză medicală pentru persoane adulte cu handicap pe 

lângă inspecţiile regionale, urmând ca, Comisia naţională de expertiză 

medicală să controleze, monitorizeze şi îndruma toate comisiile de 

expertizare pentru aplicarea unitară a criteriilor de încadrare în grad de 

handicap. 

Un alt aspect se referă la asistentul personal al persoanei cu 

handicap grav care trebuie să beneficieze de spor de vechime şi concediu 

de odihnă plătit. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 

în unanimitate, avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.519/2002 privind protecţia specială şi 

încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, în forma înaintată de 

iniţiator.  

 

La punctul trei al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  


