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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, fiind absent motivat 

un deputat. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: dl. Eugen Nicolăescu, 

ministrul sănătăţii, dl.dr.Cristian Vlădescu , preşedintele Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate , doamna Edit Szarka, consilier de conturi, 

Curtea de Conturi a României , dl.Adrian Nan, consilier, Ministerul 

Finanţelor Publice, doamna Giliola Ciorteanu , vicepreşedinte Autoritatea 

pentru Valorificarea Activelor Statului , doamna Ana Radu, director, 

Ministerul Finanţelor Publice,  doamna Aurora Dragomirişteanu – 

director general adjunct la Direcţia Generală Evaluare, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate , dl.Anghel Gheorghe – director general adjunct la 

Direcţia Generală Planificare şi Relaţii cu Furnizorii, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate , doamna Stoea Leana – director la Direcţia Buget, 

Creanţe, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ,  doamna Mihai Liliana 

– director la Direcţia Juridic-Contencios, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate , doamna Elena Mateescu – Director General al Direcţiei 

Generale Analiză Valorificare Active, Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului , dl.Nicolae Cîmpeanu – Director General al Direcţiei 

Administrator
Original



 2

Generale Executări Silite şi Licitaţii, Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului . 

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. Continuarea dezbaterilor 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 de 

control intermediar încheiat la 30.11.2005 ca urmare a controlului 

efectuat la Ministerul Sănătăţii . 

2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate ( sesizare în fond împreună cu Comisia 

pentru muncă ) (PLX 14/2006). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi , comisia a procedat la continuarea 

dezbaterilor asupra Raportului 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 de control intermediar 
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încheiat la 30.11.2005 ca urmare a controlului efectuat la Ministerul 

Sănătăţii. 

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 Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor 

publice şi a domnului Sebastian Bodu, preşedintele Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală , a căror prezenţă,  în conformitate cu prevederile 

art.54 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat era 

obligatorie. 

Domnia sa propune, iar comisia este de acord ca această abatere să 

fie semnalată, în scris, atât Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 

cât şi presei , întrucât Raportul Curţii de Conturi a României este o 

problemă deosebit de importantă pentru a fi discutată în lipsa acestor 

factori de decizie. Neonorarea invitaţiei reprezintă un act de lipsă de 

respect faţă de Comisia pentru sănătate şi familie . 

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

propune, iar comisia votează , în unanimitate,  continuarea dezbaterilor şi 

în şedinţa din perioada 15 – 16.03.2006, pentru a audia şi punctele de 

vedere a Ministerului  Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală . 

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

subliniază că, începând cu anul 2001, Comisia pentru sănătate şi familie 

dezbate în fiecare an aceleaşi probleme care au rămas la nivelul 

discuţiilor generale, deoarece nu s-au luat măsurile necesare prevăzute în 

deciziile Curţii de Conturi a României înaintate Ministerului Sănătăţii şi 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în perioada 2002 – 2003 ( când 

era doamna dr.Daniela Bartoş ministrul sănătăţii). Efectul se vede în 

prezent întrucât problemele au rămas nerezolvate; „ nu sunt acceptate 

scuzele precum schimbarea miniştrilor sănătăţii şi preşedinţilor Casei 
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Naţionale de Asigurări de Sănătate, deoarece directorii sunt aproximativ 

aceiaşi ( de exemplu la Unitatea de Management a Proiectelor privind 

Banca Mondială şi Fondul Global la Direcţia privind gestionarea 

creditelor externe cu garanţia statului şi la Direcţia privind gestionarea 

patrimoniului din cadrul Ministerului Sănătăţii sunt aceiaşi directori 

generali şi aceleaşi probleme); ce se poate răspunde la aceste probleme.” 

După ce-a adresat mulţumiri invitaţilor şi, în special, domnului 

Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii, domnia sa subliniază că „domnul 

ministru al sănătăţii nu are răspunderea directă, dar problemele trebuie 

clarificate.” 

Dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii arată că rapoartele Curţii 

de Conturi a României dezbătute în şedinţă se raportează la perioada când 

era domnul Ovidiu Brînzan ministrul sănătăţii;  acesta ar trebui întrebat 

despre problemele puse în discuţie. Domnia sa menţionează că „un 

minister are nevoie de un conducător care se pricepe la economie şi 

finanţe; la nivel de conducere a statului este nevoie de management 

profesionist.” 

De asemenea menţionează că „cred că la nivelul Comisiei pentru 

sănătate şi familie există o percepţie negativă asupra doamnei Cristina 

Bărbuţă, director general , Direcţia Generală Buget , Ministerul Sănătăţii ; 

aceasta a fost apostrofată în şedinţa anterioară a comisiei şi , ca urmare, 

necesită scuze deoarece este un bun profesionist care nu a găsit, până 

acum, sprijin la conducerea Ministerului Sănătăţii ; doamna Cristina 

Bărbuţă a preluat Ministerul Sănătăţii cu bune şi rele, activ şi pasiv şi 

întradevăr cu o serie de lucruri care trebuie făcute; când are dreptate 

spune.” 

În continuare, dl.Eugen Nicolăescu , ministrul sănătăţii arată că 

foarte multe aspecte din Raporturile Curţii de Conturi a României nu ţin 

cont de realităţile din Ministerul Sănătăţii ; din această cauză constatările 
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prezentate în Raportul Curţii de Conturi a României sunt inflamate; 

atribuţiile Curţii de Conturi a României trebuie schimbate şi este nevoie 

de un audit extern pentru intimitatea instituţiei.” 

Domnia sa nu scuză pe nimeni şi consideră că este de datoria sa 

morală şi profesională de a preciza aceste lucruri în faţa Comisiei pentru 

sănătate şi familie . Dl.Eugen Nicolăescu subliniază că „până în prezent, 

nimeni nu a afirmat că sistemul din Ministerul Sănătăţii este ineficient.” 

Domnia sa afirmă că a luat măsuri în urma analizei Raportului Curţii de 

Conturi a României; nu este normal să nu se cunoască ce echipamente 

medicale s-au achiziţionat şi câte zac în depozitele spitalelor; Curtea de 

Conturi a României ar trebui să controleze sistemul prin care s-au acordat 

ticăloşit comisioane şi s-au făcut importurile; de fapt, acest lucru trebuia 

făcut de mult, toate aspectele prezentate în raportul Curţii de Conturi a 

României sunt reale, iar Curtea de Conturi a României era obligată să 

găsească vinovaţii pentru a putea fi sancţionaţi; de ce se pune în spinarea 

Ministerului Sănătăţii aceste aspecte ? ; Ministerul Sănătăţii a făcut 

eforturi pentru a  obţine,  de la bugetul de stat, o sumă considerabilă 

pentru a pune în funcţiune Spitalul Bagdazar”. 

Referitor la neînregistrarea patrimoniului privind mijloacele fixe 

din Ministerul Sănătăţii , dl Eugen Nicolăescu arată că prin acordul de 

împrumut de la Banca Mondială s-a achiziţionat aparatură care nu se 

regăseşte în evidenţa contabilă, pentru că nu a fost inventariată. Fosta 

conducere a Ministerului Sănătăţii a schimbat conducerea UMP care nu a 

evaluat aparatura achiziţionată, efectul fiind neînscrierea în evidenţa 

contabilă şi punerea în  pericol a acordului global; doamna director 

Cristina Bărbuţă nu are nicio vină şi în consecinţă domnia sa nu doreşte 

să sancţioneze o persoană care este nevinovată . 

Problemele ridicate în chestionarul înaintat Ministerului Sănătăţii 

în ziua de 3.03.2006 de către Comisia pentru sănătate şi familie vor fi 
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rezolvate, punct cu punct, în 3 luni de zile, însă nu se specifică care dintre 

aceste probleme aparţin dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , care trebuie audiat 

pentru clarificarea acestora. 

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

subliniind că dezbaterea Raportului Curţii de Conturi a României se va 

continua şi la următoarea şedinţă; este important ca toate problemele 

discutate să se rezolve deoarece ele se perpetuează din anul 2002 ( de 

exemplu fondul de 1,3 milioane euro acordat în anul 2002 de către 

Guvernul Republicii Elene pentru modernizarea Spitalului de urgenţă 

Bucureşti a fost imobilizat, nefiind utilizat până în prezent).” Aparatul 

administrativ din Ministerul Sănătăţii are o răspundere; doamna director 

Cristina Bărbuţă reprezintă Ministerul Sănătăţii , managementul nu a fost 

îmbunătăţit .” Domnia sa întreabă când se vor propune măsuri de 

sancţionare, deoarece ministrul sănătăţii din perioada 2002 – 2003 s-a 

opus sancţionării. 

Dl Eugen Nicolăescu arată că „Parlamentul României are atribuţia 

legală să exercite control parlamentar asupra miniştrilor dar nu şi asupra 

funcţionarilor din ministere” ; dacă ministrul este incompetent şi oamenii 

din subordine sunt incompetenţi; Comisia pentru sănătate şi familie 

trebuie să analizeze persoanele politice.” 

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

Parlamentul României discută activitatea unui sector, în cazul de faţă – 

sectorul de sănătate – şi nu activitatea „unui singur om”. Miniştrii 

sănătăţii s-au schimbat mereu ( perioada fiind sub 1 an de zile), însă 

personalul Ministerului Sănătăţii cuprinde şi salariaţi angajaţi anterior 

anului 1989 care nu sunt buni profesionişti. Adevărul este undeva la 

mijloc, arată în continuare domnia sa , care recomandă să se reflecteze 

asupra acestui fapt. 
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Doamna Edit Szarka regretă că ministrul sănătăţii critică activitatea 

de control efectuată de Curtea de Conturi a României . Domnia sa nu vrea 

să nominalizeze o persoană vinovată din Ministerul Sănătăţii , însă 

subliniază că „ dacă un aparat medical nu apare în evidenţa contabilă în 

anul când a fost achiziţionat, în anul următor acesta dispare. „ Ancheta de 

control efectuată de Curtea de Conturi a României , coordonată de 

domnia sa , a făcut sesizări la domnul Ionel Blănculescu, ministrul 

interimar şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Control , la domnul 

dr.Mircea Beuran, ministrul sănătăţii şi la domnul dr.Ovidiu Brînzan, 

ministrul sănătăţii. Curtea de Conturi a României a fost obligată să 

răspundă problemelor ridicate de Comisia pentru sănătate şi familie ; 

„este curios faptul că fiecare ministru al sănătăţii a dispus inventarierea 

aparatelor medicale la sfârşitul fiecărui an în luna noiembrie, şi, ca 

urmare, luna decembrie nu mai figurează în patrimoniul instituţiei; la ora 

actuală Ministerul Sănătăţii nu cunoaşte care este patrimoniul instituţiei; 

Curtea de Conturi a României nu a primit niciun răspuns referitor la 

aparatura medicală transferată la unităţile sanitare teritoriale deoarece 

aceasta nu a fost înregistrată în evidenţa contabilă a Ministerului 

Sănătăţii.” 

Dl.Eugen Nicolăescu răspunde că, pentru efectuarea controlului, 

Curtea de Conturi a României putea solicita sprijin direcţiilor sanitare 

judeţene . Domnia sa întreabă de ce timp de 3 ani nu s-a făcut acest lucru 

iar, în prezent,  se învinuieşte ministrul sănătăţii . 

Doamna Edit Szarka arată că achiziţionarea aparaturii medicale a 

fost făcută de către Ministerul Sănătăţii care este şi proprietarul acesteia, 

însă fără nici un document. Curtea de Conturi a României a solicitat 

doamnei dr.Daniela Bartoş, ministrul sănătăţii să înregistreze în evidenţa 

contabilă această aparatură care, în prezent, se regăseşte în depozitele 

unor spitale. 
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Dl.Eugen Nicolăescu răspunde că, în prezent, Ministerul Sănătăţii 

face inventarierea pe ultimii 3 ani, ceea ce nu este normal, fiind vorba de 

iresponsabilitate celor din perioada anterioară. Domnia sa respinge o 

asemenea atitudine. 

Doamna Edit Szarka consideră că vina aparţine salariaţilor 

Ministerului Sănătăţii . 

Dl.Eugen Nicolăescu consideră că, în conformitate cu Legea 

răspunderii ministeriale trebuia tras la răspundere ministrul sănătăţii, ceea 

ce Curtea de Conturi a României nu a făcut; „nu a tras la răspundere nici 

un ministru”; organismele statului nu au reacţionat, iar Curtea de Conturi 

a României care  avea instrumentele necesare nu a solicitat acest lucru. 

Domnia sa nu mai doreşte să dialogheze cu doamna Edit Szarka, 

consilier de conturi, Curtea de Conturi a României . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei face apel la calm 

şi subliniază că nu doreşte să găsească acum vinovaţii însă trebuie găsite 

soluţiile de rezolvare a problemelor; nimeni nu „aruncă” acuzaţii la 

adresa ministrului sănătăţii , însă acesta trebuie să reflecteze asupra 

problemelor ridicate. 

„Problema patrimoniului din Ministerul Sănătăţii rămâne, 

inventarierea nu a fost făcută din vina unor funcţionari din Ministerul 

Sănătăţii .” 

Dl.Eugen Nicolăescu arată că vina aparţine conducătorilor 

instituţiei şi nu funcţionarilor acesteia ( care beneficiază de stabilitate în 

funcţie în conformitate cu Legea funcţionarilor publici ) „care nu sunt 

bine conduşi”. Domnia sa informează că în Ministerul Sănătăţii s-a 

înregistrat, în 5 luni de zile, tot ce s-a achiziţionat în anii 2004 şi 2005. 

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

inventarul trebuie să se facă anual şi ca urmare cei care nu se achită de 

sarcini trebuie sancţionaţi prin desfacerea contractului de muncă. Domnia 
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sa apreciază faptul că ministrul sănătăţii îşi apără echipa, însă şi acaesta 

trebuie să se achite de sarcini. Domnia sa apreciază măsurile luate de 

ministrul sănătăţii, dar trebuie găsite şi soluţiile necesare pentru 

inventarierea patrimoniului . 

Domnia sa întreabă de ce suma de 1,3 milioane euro pentru 

modernizarea Spitalului de Urgenţă Bucureşti nu este în evidenţa 

contabilă a Ministerului Sănătăţii . 

Dl.Eugen Nicolăescu răspunde „nu se cunoştea că mai există 

această sumă care s-a evidenţiat prin contul de la bancă. În prezent, se 

negociază ce să se facă cu aceşti bani.” 

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

persoane de răspundere din Ministerul Sănătăţii se fac vinovate de 

neutilizarea acestor sume, ca şi a sumelor necesare derulării contractului 

SIUI. 

Doamna Edit Szarka arată că în urma controalelor efectuate de 

către Curtea de Conturi a României s-a constatat că nu este prima dată 

când se întâmplă astfel de fapte la Ministerul Sănătăţii ; din punct de 

vedere organizatoric UMP-ul din Ministerul Sănătăţii este un serviciu 

care are cod fiscal separat, cont în bancă şi este subordonat Ministerului 

Sănătăţii ; acest fapt nu este normal deoarece Ministerul Sănătăţii trebuie 

să aibă cont fiscal şi cont în bancă. 

Dl.Eugen Nicolăescu afirmă că are altă părere; sunt acte normative 

care reglementează funcţionarea UMP ( Unitatea de Management a 

Proiectelor). 

Doamna Edit Szarka răspunde că „ problemele ridicate privind 

UMP nu sunt un hobby personal, ci un răspuns la întrebările comisiei.” 

Dl.Eugen Nicolăescu arată că Ministerul Sănătăţii va îndeplini ceea 

este prevăzut în raportul Curţii de Conturi a României . 
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Doamna Edit Szarka arată că instituţia ( respectiv Ministerul 

Sănătăţii ) emite actele normative. 

Dl.Eugen Nicolăescu răspunde că este vorba de prezumţia de 

vinovăţie, doamna Edit Szarka depăşindu-şi atribuţiile. În continuare cere 

permisiunea de a se retrage de la lucrările comisiei, cu promisiunea de a 

participa şi la şedinţa următoare. 

Dl.dep.Movilă Petre intervine şi solicită ca până la următoarea 

şedinţă a comisiei cele 2 instituţii ( Ministerul Sănătăţii şi Curtea de 

Conturi a României ) să se întâlnească şi să se pună de acord asupra 

problemelor pe care le va prezenta Comisiei pentru sănătate şi familie . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că există o 

problemă privind risipa la Ministerul Sănătăţii şi îl roagă pe domnul 

Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii să reflecteze la această problemă. 

De asemenea, roagă Curtea de Conturi a României ca până la următoarea 

şedinţă să nominalizeze directorii vinovaţii din Ministerul Sănătăţii, 

deoarece este inacceptabil ca cei vinovaţi să nu răspundă de greşelile 

făcute. 

În continuare, acordă cuvântul dl.dr.Cristian Vlădescu, preşedintele 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Dl.Cristian Vlădescu informează că deţine un răspuns scris la 

întrebările adresate prin adresa nr.28/118/2.03.2006 pe care îl înaintează 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

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

multiplicarea răspunsului scris al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi distribuirea acestuia deputaţilor. Un lucru este cert, arată 

domnia sa în continuare, aceleaşi probleme se discută de 2 legislaturi cu 

toate că personalul care ar fi trebuit să le rezolve este acelaşi. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că Ministerul Sănătăţii nu are 

calitatea de a răspunde pentru faptele din anul 2004. Cunoaşte că licitaţia 



 11

care a trenat şi trenează s-a făcut cu credite din anul 2000 când Ministerul 

Sănătăţii a licitat achiziţionarea aparaturii medicale pe baza necesarului 

înaintat de spitale şi direcţiile de sănătate publică. Aparatura s-a livrat 

direct spitalelor şi din cauza aceasta nu este înregistrată; în anul 2004 s-a 

purtat o serie de discuţii privind inventarierea acestei aparaturi. Doamna 

Cristina Bărbuţă a afirmat că nu preia această situaţie deoarece are nevoie 

de experţi contabili pentru a inventaria aparatura; Guvernul nu a aprobat 

fonduri pentru plata experţilor contabili şi de aceea s-a ajuns la această 

situaţie ( la Craiova şi Iaşi aparatura a fost primită în anul 2000 şi, în 

prezent, este depozitată, perioada de garanţie a expirat şi s-au pierdut 

toate facilităţile). Este necesar ca aceste aparate să fie inventariate cât mai 

urgent. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă de ce 

nu s-au aprobat fondurile pentru experţii contabili deoarece problema este 

foarte serioasă; cineva trebuie să răspundă. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că aparatura a fost achiziţionată până 

în anul 2001. Domnia sa întreabă cine trebuia să răspundă de repartizarea 

în teritoriu a aparaturii, pentru că aceasta a fost dată numai clienţilor PSD. 

Domnia sa se angajează să procure documentele privind achiziţionarea şi 

repartizarea aparaturii medicale. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune să se 

facă echipe comune ( formate din persoane care s-au ocupat de această 

problemă în legislatura trecută  şi persoane din actuala legislatură)  care 

să inventarieze aparatura medicală. Doamna Cristina Bărbuţă cunoştea 

situaţia, iar Ministerul Sănătăţii nu a făcut nici un demers pentru a rezolva 

problemele;  sunt incriminaţi managerii de spitale, dar aceştia nu au banii 

necesari. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că problema aparaturii este mult 

mai gravă; deoarece echipamentele medicale nu au fost înregistrate , în 
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prezent se plătesc arierate , ceea ce nu este normal. De asemenea nu este 

normal ca, Curtea de Conturi a României să sesizeze Parchetul asupra 

acestor fapte; Parchetul va trimite experţii contabili care vor stabili 

faptele şi vor aplica sancţiunile . Este normal şi este nevoie să se pună la 

punct aceste practici la nivelul Ministerului Sănătăţii pentru a nu mai 

apărea cazuri, precum transferul unui aparat medical la o unitate privată. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că este 

vorba de deturnarea a 23.000 miliarde ROL şi întreabă cum se poate 

rezolva această problemă; Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a 

făcut un demers în acest sens; deturnarea disponibilităţilor trebuie privită 

cu seriozitate, indiferent de cei răspunzători. De asemenea este vorba de 

gestionarea fondului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate care , în 

prezent nu este autonomă. Raportul Băncii Mondiale a sesizat ambele 

aspecte. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că Ministerul Sănătăţii nu se află în 

imposibilitatea de a face inventarierea şi de a răspunde de patrimoniu. 

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

subliniind încă odată că funcţionarii Ministerului Sănătăţii aveau obligaţia 

de a înregistra această aparatură. 

Doamna Edit Szarka arată că în Raportul Curţii de Conturi a 

României , la solicitarea Comisiei pentru sănătate şi familie , în extenso 

se găsesc toate persoanele răspunzătoare. Curtea de Conturi a României 

nu aplică sancţiuni administrative, fiecare salariat din Ministerul Sănătăţii 

are  responsabilităţi în fişa postului; Curtea de Conturi a României a 

criticat aceste fişe ale posturilor. Achiziţionarea aparaturii a fost însoţită 

de documente care trebuiau înregistrate în evidenţa contabilă şi în 

consecinţă nu era necesară o echipă de experţi pentru spitale deoarece 

acestea au contabili. Achiziţia a fost făcută de către Ministerul Sănătăţii, 

însă aparatura  a fost trimisă direct la utilizator unde nu s-a făcut recepţia 
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şi nu a fost prezent nici un împuternicit al Ministerului Sănătăţii care să 

facă constatarea livrării aparaturii. În plus inventarierea anuală este 

obligatorie, datele din teritoriu centralizându-se la Ministerul Sănătăţii . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă cine 

este răspunzător de situaţia creată. 

Doamna Edit Szarka răspunde că instanţele judecătoreşti sunt 

sesizate de către Curtea de Conturi a României numai când se constată un 

prejudiciu; Ministerul Sănătăţii a afirmat an de an că inventarul este în 

regulă. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion consideră că Ministerul Sănătăţii ar trebui să 

solicite direcţiilor de sănătate publică aparatura preluată prin Banca 

Mondială, începând din anul 2001. 

Doamna Edit Szarka arată că în legislatura trecută, 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , ministrul sănătăţii a rezolvat aceste probleme, 

însă ulterior practica ilegală a continuat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei insistă cu 

întrebarea „Cine este vinovat?” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită să se răspundă la întrebări. 

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

următoarea şedinţă  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să răspundă 

la întrebările înaintate de către Comisia pentru sănătate şi familie . 

Doamna Edit Szarka arată că, în uzrma controalelor efectuate de 

către Curtea de Conturi a României la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate s-a constatata întocmirea defectuoasă a bugetului de venituri şi 

cheltuieli. 

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

răspunsuri referitoare la măsurile privind evitarea încălşcării de către 

Ministerul Finanţelor Publice a principiului autonomiei construcţiei 

bugetare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , la conţinutul 
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indicatorului Venituri totale din bugetul de venituri şi cheltuieli al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate , la administrarea veniturilor Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate , Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională 

de Administrare Fiscală , la disponibilul anual al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi la sistemul informatic unic integrat. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că există discordanţe între proiectul 

de buget propus de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi bugetul 

aprobat. Trebuie să se constate dacă metodologia emisă de Ministerul 

Finanţelor Publice pentru fundamentarea bugetului Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi-a dovedit utilitatea. 

Dl.dr. Cristian Vlădescu arată că proiectul de buget al Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate se întocmeşte în 

conformitate cu precizările scrisorii cadru transmise de Ministerul 

Finanţelor Publice pe fiecare an. Ministerul Finanţelor Publice odată cu 

scrisoarea – cadru privind contextul macroeconomic şi metodologia de 

elaborare a proiectelor de buget transmite şi limita de cheltuieli stabilită 

fiecărui ordonator principal de credite. 

Veniturile curente ale Fondului  naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate au fost fundamentate în mod analitic pe categorii de 

contribuabili, număr salariaţi, liber profesionişti, asiguraţi, salariul mediu 

brut şi venitul impozabil aşa cum a rezultat din propunerile caselor de 

asigurări de sănătate care au avut în vedere evoluţia indicatorilor 

macroeconomici, indicatori furnizaţi de Direcţiile generale ale finanţelor 

publice şi de Direcţiile generale de statistică, Agenţiile judeţene pentru 

ocuparea forţei de muncă. 

Veniturile prevăzute a se realiza în anul bugetar sunt stabilite de 

Ministerul Finanţelor Publice care are calitatea de creditor bugetar, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate având obligaţia de a propune numai 
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sumele estimate a se colecta de la persoanele fizice care nu au calitatea de 

angajat şi sunt asigurate pe bază de declaraţii sau contract de asigurare 

conform Ordonanţei Guvernului nr.86/2003 aprobată prin Legea 

nr.609/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Parlamentul României cu ocazia dezbaterilor asupra proiectului de 

lege de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 482004 şi Ordonanţei 

Guvernului nr. 91/2004, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2004, la propunerea Comisiilor reunite de buget – finanţe a respins 

amendamentul formulat de Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor prin care se propunea ca Veniturile totale să se majoreze cu 

disponibilităţile Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , 

decizie care confirmă că disponibilităţile înregistrate în anii precedenţi de 

către un buget nu trebuie să fie considerate ca venituri ale bugetului 

anului următor. 

Fondul de rezervă se constituie în cotă de 1 % din veniturile 

realizate la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Utilizarea fondului de rezervă rămas la finele anului, conform 

prevederilor art.58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, 

alin.(5) se stabileşte  prin legile bugetare anuale. Astfel în anul 2005 

potrivit art.20 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, s-a 

dispus utilizarea soldului fondului de rezervă prin majorarea limitei de 

cheltuieli creându-se un deficit la Fondul  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate . Deficitul respectiv a fost prevăzut pentru a se acoperi 

din disponibilităţile înregistrate de bugetul Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi din fondul de rezervă constituit în anii 

precedenţi, în condiţiile legii.  

Acţiunea de recuperare a creanţelor este atributul Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate numai pentru persoanele fizice care nu au 
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calitatea de angajator şi sunt asigurate pe bază de declaraţii sau contract 

de asigurare, recuperarea celorlalte creanţe intrând în atribuţiile 

Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală . 

Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate a avizat proiectele de buget ce au fost transmise Ministerului  

Finanţelor Publice demonstrând întotdeauna că limitele transmise de 

Ministerul Finanţelor Publice nu au putut fi respectate având în vedere 

situaţia existentă în domeniul sanitar şi acţiunilor prevăzute a se asigura 

conform dispoziţiilor legale în vigoare din Fondul  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate . 

Apariţia unor acte normative prin care se aprobă noi acţiuni ce se 

suportă din Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate fără 

majorarea limitei de cheltuieli au redus posibilitatea decontării serviciilor 

medicale curente creându-se astfel datorii. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate în care capitol au apărut faptele sesizate de Curtea de Conturi a 

României . 

Doamna Stoea Leana – director la Direcţia Buget, Creanţe, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate arată că pentru bugetul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate din 2006 s-a folosit metodologia pe 

anul 2006. În anii precedenţi în proiectul de buget înaintat de Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate disponibilul a fost înregistrat la 

capitolul Venituri totale, însă Ministerul Finanţelor Publice le-a 

înregistrat la capitolul Cheltuieli totale. Conform  metodologiei 

disponibilul se înregistrează la Venituri totale. 

La venituri nu există pârghii de control al contribuţiilor şi 

creanţelor. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că „la 

capitolul Venituri totale este în haos”. 

Doamna Giliola Ciorteanu , vicepreşedinte Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului arată că, începând cu 30.06.2003 , 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a preluat creanţele de la 

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului care a recuperat 

creanţele între 1998 – 2003. Valoarea acestora a fost de 780 milioane 

dolari şi s-a eliminat calculul penalităţilor şi dobânzilor. Pe parcursul 

anului 2003 a existat o corespondenţă între Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului şi Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate existând o serie de discordanţe. 

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

arătând că pe membrii comisiei îi interesează ce sumă s-a încasat, ce 

sumă trebuie încasată şi ce sumă s-a transferat Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . Domnia sa apreciază că „s-au recuperat sume 

microscopice în raport cu marile datorii ale datornicilor.” 

Dl.dep.Movilă Petre arată că o serie de compensări au fost anulate 

printr-un ordin de ministru (exemplu Electroputere Craiova a dorit să-şi 

achite datoria la asigurări de sănătate cu grupuri electrogene pentru 

spitale) . 

Doamna Giliola Ciorteanu arată că Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului a preluat creanţe în valoare de 2.404 

milioane ROn ( 24.000 miliarde ROL); s-au recuperat 288 milioane RON 

( 2880 miliarde ROL)  ( 10 % ), iar la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate s-au dat 275 milioane RON (2750 miliarde ROL ). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă care 

sunt mijloacele legale prin care  se pot executa aceşti datornici. 

Doamna Giliola Ciorteanu arată că debitorii mari nu pot fi 

executaţi deoarece s-au anulat o serie de penalităţi. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că în urma 

unui calcul simplu au mai rămas de recuperat 22.000 miliarde lei ROL. 

Domnia sa  întreabă ce facilităţi s-au dat şi ce se poate face concret 

deoarece sistemul de sănătate este subfinanţat. Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate este un organism „paralizat” care nu are nici un 

control asupra colectării contribuţiei iar reprezentanţii Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală nu s-au prezentat la şedinţa comisiei pentru a da 

explicaţii. Sunt câteva probleme de fond care trebuie lămurite , ca de 

exemplu autonomia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a 

fondului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate care trebuie depus la o 

bancă aleasă de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ; dacă 

disponibilul deturnat de 23.000 miliarde ROL s-ar adăuga la creanţele 

reprezentând 22.000 miliarde ROL ar rezulta 45.000 miliarde ROL, sumă 

suficientă pentru a ieşi din criza financiară a sistemului de sănătate. 

Doamna Giliola Ciorteanu arată că există o problemă privind 

recuperarea creanţelor deoarece un număr mare de datornici falimentează 

iar recuperarea prin faliment este de 30 %; alţi datornici beneficiază de 

facilităţi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă cine 

acordă facilităţile. 

Dl.dep.Movilă Petre consideră că este necesar un tratament 

medical unitar pentru toate persoanele. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că în 

asigurarea serviciilor de sănătate trebuie să funcţioneze atât principiul 

solidarităţii şi subsidiarităţii cât şi obligativitatea achitării contribuţiilor la 

asigurările de sănătate, „ nu se poate ca cei 4 milioane de salariaţi să 

suporte cheltuielile pentru sănătate, toţi trebuie să plătească contribuţiile; 

din cauza subfinanţării managerii de spitale care acordă servicii medicale 

peste bugetul aprobat ori intră sub incidenţa legii penale , ori lasă bolnavii 
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să moară ; acest lucru nu este posibil şi în consecinţă toţi asiguraţii, 

persoane fizice şi juridice, trebuie să-şi achite contribuţiile la asigurările 

de sănătate.” 

Doamna Giliola Ciorteanu răspunde că Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului este atât creditor cât şi acţionar; marii 

datornici se află în administraţie specială şi nu pot fi acţionaţi conform 

Legii privatizării; restul debitorilor sunt sub executare silită sau sunt sub 

faliment. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă „câte ne mai amăgim că avem de 

recuperat creanţe ”. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că la Iaşi există 5 întreprinderi care sunt 

sub executare silită pentru o sumă de 5.000 miliarde ROL; Autoritatea 

pentru Valorificarea Activelor Statului care execută silit întreprinderile nu 

este altceva decât o verigă de legătură între Ministerul Finanţelor Publice 

şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei precizează, încă 

odată, că spitalele sunt subfinanţate şi, ca urmare, propune să se facă o 

iniţiativă legislativă de schimbare a unor prevederi legale pentru a se 

putea recupera din datorii. 

Doamna Giliola Ciorteanu arată că iniţiativa legislativă de 

modificare a unor prevederi legale va produce efecte pe viitor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că „unul 

dintre cele mai mari jafuri s-au făcut la SIDEX Galaţi. Domnia sa 

întreabă cum se recuperează aceste datorii. De asemenea solicită doamnei 

G. Ciorteanu să înainteze comisiei o astfel de propunere şi totodată 

întreabă „ de ce la proiecţia de buget s-a propus 1/3 din creanţe”. 

Doamna Edit Szarka  arată că propunerea de creanţă a fost făcută 

de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă „ce 

măsuri s-au întreprins pentru autonomia construcţiilor bugetare în anii 

anteriori.” 

Doamna Stoea Leana răspunde că proiectul de buget al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost aprobat de către Consiliul de 

Administraţie şi negociat cu Ministerul Finanţelor Publice care nu a 

acceptat niciodată majorarea cheltuielilor , chiar dacă Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate a solicitat acest lucru. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă dacă 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a făcut demersuri scrise în acest 

sens. 

Doamna Stoea Leana răspunde că , Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate a făcut demersuri scrise către Ministerul Finanţelor Publice . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă ce 

măsuri s-au luat pentru asigurarea realităţii şi exactităţii înscrise la 

indicatorul venituri totale,  în contextul în care actele normative în 

vigoare ( Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 şi Ordonanţa 

Guvernului nr. 86/2003 ) atribuie calitatea de administrator la Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate la 2 entităţi diferite ( Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Finanţelor Publice prin 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ). 

Doamna Stoea Leana răspunde că, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate nu mai are o evidenţă a veniturilor totale. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă pe 

doamna Stoea Leana „ de ce nu aţi solicitat intervenţia Guvernului, 

conform Legii finanţelor art.34 ; de ce v-aţi mulţumit cu aceste venituri „; 

Comisia pentru sănătate şi familie a înaintat amendamente clare şi a 

susţinut permanent proiectul de buget structurat de Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate . De asemenea, domnia sa întreabă care a fost 
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valoarea veniturilor totale pe care Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate le-a înaintat în 2004 la Ministerul Finanţelor Publice . 

Doamna Stoea Leana arată că , Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate a cerut 97.000 miliarde ROL şi s-au aprobat ( de către Ministerul 

Finanţelor Publice ) 91.000 miliarde ROL. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă dacă s-a 

făcut o analiză exactă în sistemul de sănătate privind necesarul real de 

buget la spitale pe anul 2005. Solicită ca până la şedinţa următoare Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate să înainteze comisiei sumele necesare 

pe spitale şi pe judeţe, cât s-a cerut şi cât s-a aprobat. De asemenea, 

solicită ca , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să înainteze şi plăţile 

pe caz rezolvat pe judeţe deoarece există diferenţe,  în unele spitale mai 

mici tarifele fiind mai mari comparativ cu tarifele de la spitalele judeţene. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu apreciază că există o serie de 

disfuncţionalităţi şi dacă, în termen de 3 luni, angajatorul nu-şi depune 

declaraţiile pacienţii sunt eliminaţi de pe liste. Domnia sa cere măsuri 

urgente. Atrage atenţia că decontările serviciilor medicale pe anul 2006 se 

fac pentru anul 2005; se aşteaptă apariţia Contractului-cadru care, în 

opinia domniei sale, nu apare curând determinând spitalele să intre în 

datorii. Domnia sa precizează că s-a cerut Autorităţii pentru Valorificarea 

Activelor Statului situaţia debitorilor, valoarea datoriilor şi situaţia 

rambursărilor la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . La final, 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu solicită să se precizeze care sunt actele 

normative privind situaţia creanţelor. 

Doamna Giliola Ciorteanu arată că Autoritatea pentru 

Valorificarea Activelor Statului a fost abilitată prin lege în limitele 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 aprobată cu completări şi 

modificări prin Legea nr.557/2003, să preia de la Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate creanţele bugetare restante la data de 30.06.2003     
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( provenite din perioada 1998 – 2003) în vederea recuperării acestora 

conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că aceste 

creanţe se depun la Trezoreria Statului fără a exista o evidenţă separată, 

în timp ce  adeverinţele necesare asiguraţilor pentru acordarea de servicii 

medicale se dau în necunoştinţă de cauză ( fără a se cunoaşte dacă 

persoana juridică s-a plătit contribuţia la asigurări de sănătate). 

Dl.dr.Cristian Vlădescu arată că, începând cu anul 2006, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate va cunoaşte nominal persoanele care 

plătesc asigurările de sănătate ; Legea nr.107/2005 prevede obligativitatea 

de a se înregistra plata nominală a contribuţiei pentru persoanele fizice ; 

la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală există un proiect cu 

Banca Mondială privind sistemul de evidenţă care se va îmbunătăţi. 

Doamna Edit Szarka arată că, nu Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate are competenţa să solicite îmbunătăţirea sistemului de evidenţă 

deoarece această atribuţie revine Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală . 

Dl.dr.Cristian Vlădescu răspunde că legea reglementează acest 

lucru. 

Doamna Edit Szarka arată că Curtea de Conturi a României 

construieşte tematicile de control pe anul 2005; „banca privată mai pune 

ştampila pe asigurarea de sănătate pentru a nu-şi pierde clientul.” 

Dl.dr.Cristian Vlădescu arată că există un proiect de protocol care 

să soluţioneze aceste probleme. 

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

Ministerul Finanţelor Publice trebuie să deţină o evidenţă; „problemele 

nu sunt reglementate, trebuie să existe un sistem de control între instituţii 

pentru ca situaţia de la începutul anului 2006 privind eliberarea 
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adeverinţelor ( pentru plata contribuţiilor) solicitate de către asigurat să 

nu se mai repete. 

Dl.dr.Cristian Vlădescu arată că problemele privind eliberarea 

adeverinţelor solicitate de asiguraţi se vor rezolva când sistemul de 

sănătate se va informatiza în totalitate. Începând din anul 2006 concediile 

de boală au intrat în atribuţiile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că trebuie 

să se găsească un sistem privind evidenţa nominală a asiguraţilor ( se 

solicită acest lucru Ministerului  Finanţelor Publice ) pentru ca persoanele 

bolnave să nu stea 4 ore la coadă pentru a obţine o adeverinţă. Dacă 

Sistemul Informatic Unic Integrat ar funcţiona nu ar mai exista astfel de 

probleme. Ţinând cont de faptul că pe parcursul derulării procesului 

investiţional Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a dispus de 

fonduri; domnia sa întreabă ce măsuri s-au luat pentru: 

- a se evita degradarea investiţiei deja realizate, respectiv 

uzarea fizică şi morală a echipamentelor achiziţionate; 

- asigurarea modernizării, în vederea dotării cu echipamentele 

prevăzute în contract a celor 45 de locaţii stabilite; 

- actualizarea documentaţiei şi manualelor pentru aplicaţii 

potrivit reglementărilor legislative apărute de la data încheierii 

contractului; 

- obligarea Ministerului  Finanţelor Publice de a respecta 

prevederile legale, în sensul introducerii în proiecţia anuală de buget, a 

acestei surse de finanţare a SIUI; 

- contracararea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

2110/2004 care a abrogat art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 897/1999, 

impunând ca cheltuielile de realizare şi operare a proiectului, în faza de 

construcţie a sistemului, să se efectueze prin credit furnizor (ceea ce 
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blochează practic orice altă posibilitate a instituţiei de a apela la alte surse 

de finanţare). 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că, în discuţiile cu 

administratorii societăţilor comerciale din teritoriu, aceştia şi-au 

manifestat nemulţumirea că sunt obligaţi să se prezinte la casele de 

asigurări şi pentru plata concediilor medicale. Referitor la eliberarea 

adeverinţelor, domnia sa consideră că actuala conducere a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nu este vinovată, existând deschidere 

din partea acesteia. 

Propune ca Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să facă 

propuneri concrete pentru finalizarea Sistemului Informatic Unic Integrat, 

iar Comisia pentru sănătate şi familie să sprijine aceste propuneri. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că trebuie 

găsite soluţii pentru că nu se mai poate vorbi de vechea moştenire, după 

un an şi 6 luni; întrucât sursa de finanţare a Sistemului Informatic Unic 

Integrat există, domnia sa consideră că nu s-a dorit şi nu se doreşte a se 

finaliza Sistemul Informatic Unic Integrat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă dacă 

Sistemul Informatic Unic Integrat va funcţiona până la sfârşitul anului 

2006. 

Dl.dep.Movilă Petre întreabă dacă nu ar fi bine să existe un singur 

sistem, ţinând cont că există 2 opţiuni de sistem informatic: unul la 

Ministerul Sănătăţii şi celălalt la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel intervine arătând că până în prezent nu a 

fost elaborat Contractul cadru şi normele de aplicare ale acestuia 

aşteptându-se pachetul de legi privind reforma în sănătate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că între 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi spitale se negociază 
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contractele pentru servicii medicale, dar acestea se rezumă la „ semnează, 

aceasta este suma.” 

Dl.dr.Cristian Vlădescu arată că Ministerul Sănătăţii aprobă şi 

dispune controlul execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţiilor sanitare publice din subordinea sa. 

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice 

elaborează pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al 

ministrului sănătăţii. Execuţia bugetului se raportează lunar direcţiilor de 

sănătate publică , Ministerului Sănătăţii, precum şi consiliului local sau 

judeţean, după caz. În consecinţă, între casele de asigurări de sănătate şi 

spitale sunt numai relaţii contractuale; responsabilităţile directorilor de 

spitale, în calitate de ordonatori de credite se analizează de către direcţiile 

de sănătate publică şi Ministerul Sănătăţii şi sunt supuse controlului 

Curţii de Conturi a României . 

Referitor la afirmaţia dl.dep.Movilă Petre , răspunde că nu există 2 

opţiuni de sisteme informatice integrate; există însă mai multe module de 

informatizare, iar după fiecare finalizare de modul se face plata. 

Finalizarea sistemului integrat se va face în luna martie 2007, iar până 

atunci vor exista unele judeţe pilot. Sumele  pentru Sistemul Informatic 

Unic Integrat sunt cuprinse în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate la capitolul Investiţii. 

În ceea ce priveşte Contractul cadru, începând cu 1.11.2005 acesta 

se află pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , urmând a fi 

aprobat prin Hotărâre de Guvern după promulgarea pachetului legislativ. 

Tot prin Hotărâre de Guvern s-a prelungit aplicarea Contractului – 

cadru/2005 până la data de 31.03.2006. 

În continuare, domnia sa arată că fondurile caselor de asigurări de 

sănătate judeţene se alocă în funcţie de necesităţile bugetare; prin norme 

comune elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – 
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Ministerul Sănătăţii se vor modifica DRG-urile actuale care reprezintă 

doar 30 % din bugetul spitalelor, 70 % reprezentând bugetul istoric. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă care 

sunt judeţele în care funcţionează Sistemul Informatic Unic Integrat şi 

dacă s-a luat vreo măsură pentru : 

- a se evita degradarea investiţiei deja realizate, respectiv 

uzarea fizică şi morală a echipamentelor achiziţionate; 

- asigurarea modernizării, în vederea dotării cu echipamentele 

prevăzute în contract a celor 45 de locaţii stabilite; 

- contracararea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

2110/2004 care a abrogat art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 897/1999, 

impunând ca , cheltuielile de realizare şi operare a proiectului, în faza de 

construcţie a sistemului, să se efectueze prin credit furnizor (ceea ce 

blochează practic orice altă posibilitate a instituţiei de a apela la alte surse 

de finanţare). 

Dl.Anghel Gheorghe – director general adjunct la Direcţia 

Generală Planificare şi Relaţii cu Furnizorii, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate arată că echipamentele medicale livrate în anul 

2003 s-au aflat în stare de conservare, conform normelor tehnologice 

actuale, repunerea lor în funcţiune fiind realizată de Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate şi HP România , cu respectarea standardelor ISO de 

calitate. La această dată echipamentele sunt funcţionale şi sunt exploatate 

în cadrul activităţilor curente de instalare. Odată cu semnarea în luna 

octombrie 2005 a actelor adiţionale au fost prevăzute clauze privind 

actualizarea specificaţiilor tehnice şi actualizarea documentaţiei tehnice 

care priveşte Sistemul Informatic Unic Integrat ( hardware şi software ). 

Livrarea echipamentelor, în anul 2005, s-a realizat cu respectarea 

specificaţiilor tehnice renegociate. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, până în 

prezent, din valoarea contractului pentru Sistemul Informatic Unic 

Integrat ( 22 milioane euro) nu s-a cheltuit nici jumătate din sumă. 

Dl.dep.Movilă Petre întreabă dacă există un singur furnizor pentru 

Sistemul Informatic Unic Integrat . 

Dl.Anghel Gheorghe răspunde că partenerul oficial pentru 

construcţii este HP România care are subdiviziuni, iar pentru comunicaţii 

( care este finalizată) este STS-ul. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă care 

este situaţia locaţiilor. Situaţia prezentată este nerealistă; a mai rămas 

foarte puţin timp până la 1.03.2007 când domnia sa propune o nouă 

întâlnire pentru a analiza situaţia. 

Dl.dr.Cristian Vlădescu răspunde că există mai multe module. Din 

cele 18 module ( asistenţă medicală, asigurări de sănătate, farmacii, 

evidenţă asigurări etc.) o parte nu funcţionează ( exemplu la Constanţa). 

Nu se cunoaşte cu certitudine dacă la 1.03.2007 va funcţiona Sistemul 

Informatic Unic Integrat ; pentru a nu se bloca sistemul trebuie reluat 

sistemul la un număr mic de judeţe; sunt judeţe care au probleme cu 

locaţia pentru sistemul informatic, precum şi instituţii care nici acum nu 

au un sistem informatic. 

Referitor la cardul naţional, dl.dr.Cristian Vlădescu arată că 

sistemul este complicat în sensul introducerii tuturor datelor necesare; în 

ceea ce priveşte cardul european, acesta asigură numai asistenţa medicală 

de urgenţă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , referindu-se la 

Sistemul Informatic Unic Integrat apreciază că „s-a făcut ceva într-o zonă 

în care s-au aruncat 22 milioane euro.” Derularea contractului pentru 

Sistemul Informatic Unic Integrat şi subliniază că trebuie sprijinită. 

Referitor la preluarea plăţii concediilor medicale de către Casa Naţională 
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de Asigurări de Sănătate , domnia sa atrage atenţia asupra situaţiei 

deturnărilor în sensul că acest lucru nu trebuie să se repete şi în acest 

sector; amendamentul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind 

acoperirea de la bugetul de stat a concediilor medicale atunci când s-a 

epuizat fondul de 0,75 puncte procentuale ( rezultate din micşorarea 

contribuţiei de asigurări sociale) transferate Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate din bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 

Familiei trebuie să fie susţinut şi de către comisie. 

În urma discuţiilor s-au desprins următoarele concluzii prezentate 

de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei :  

- În urma examinării Rapoartelor Curţii de Conturi a 

României asupra activităţii desfăşurate de către Ministerul Sănătăţii şi 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , Comisia pentru sănătate şi 

familie a constatat, an de an, aceleaşi probleme. Deşi conducătorii acestor 

instituţii s-au schimbat, problemele au rămas aceleaşi iar, funcţionarii 

care ar fi trebuit să răspundă pentru aceste fapte grave, se află pe aceleaşi 

funcţii, fără să fi fost sancţionaţi. 

- Din verificarea modului în care Ministerul Sănătăţii a 

organizat şi condus contabilitatea activelor fixe a rezultat că nu s-a 

respectat Legea contabilităţii nr.82/1991; nu a fost înregistrată  în 

evidenţa contabilă aparatura achiziţionată de către Ministerul Sănătăţii 

între 31 noiembrie – 31 decembrie 2004 şi în consecinţă sunt date din 

evidenţa contabilă care nu corespund cu situaţia reală a elementelor 

patrimoniale ( pct.9). 

- Referitor la evidenţa debitorilor Ministerului Sănătăţii 

raportul a relevat faptul că sunt sume foarte mari despre care nu se ştie ce 

reprezintă şi nu s-au luat măsuri de identificare a acestora (pct.8). 

- În ceea ce priveşte evidenţa contabilă a Ministerului 

Sănătăţii privind finanţarea din credite externe s-a constatat că aceasta nu 
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este corectă; există mari disfuncţii în funcţionarea serviciului de 

contabilitate, fişa postului nu cuprinde sarcini specifice, nu se cunoaşte 

cine poartă răspunderea asupra modului cum sunt utilizate creditele 

externe. De asemenea nu există o evidenţă contabilă la nivelul bugetului 

Ministerului Sănătăţii a fondurilor PHARE (pct.9). 

- Un alt aspect se referă la imobilizarea fondurilor aferente       

( un împrumut nerambursabil de 1,3 milioane euro) datorită structurii 

greşite a bugetului Ministerului Sănătăţii, precum şi la redistribuirea 

aparaturii nefolosite din spitalele care, până în prezent, nu a fost rezolvată 

( pct.10) . 

- Prin eforturile comune ale Comisiei pentru sănătate şi 

familie şi ale Curţii de Conturi a României s-a dovedit că, în perioada 

2000 – 2003, de la Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate  

a fost deturnată suma de 23.000 miliarde ROL. La această sumă se 

adaugă un portofoliu al creanţelor fiscale neîncasate de către Autoritatea 

pentru Valorificarea Activelor Statului în sumă de 24.000 miliarde ROL. 

Aceste fapte au fost consemnate şi în Raportul Curţii de Conturi a 

României şi constituie principala cauză a stării de subfinanţare a 

sistemului sanitar ( pct.1, 2 şi 4). 

- S-a subliniat, încă odată, necesitatea aplicării principiului 

autonomiei construcţiei bugetare a Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate , a autonomiei reale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

cât şi transformarea Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate în fond public privat, astfel încât toţi banii colectaţi pentru 

sănătate să se întoarcă la oameni. 

- Referitor la Sistemul Informatic Unic Integrat (pct.5) şi în 

care s-au investit, până în prezent, peste 22 milioane euro, se impune 

urgentarea implementării sistemului deoarece este absolut necesar pentru 

exercitarea unui control eficient. Prin introducerea evidenţei concediilor 
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şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate ( Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.158/2005) sistemul devine deosebit de complex, iar 

Ministerul Sănătăţii trebuie să fie conectat la acest sistem. 

Absenţa nemotivată a ministrului finanţelor publice şi a 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a impus 

continuarea discuţiilor, pe baza aceluiaşi punctaj, la următoarea şedinţă a 

comisiei. 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLX 14/2006), adoptat de 

Senat în şedinţa din 21 decembrie 2005 şi cu care este sesizată în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea prevederilor 

din Legea nr.19/2000, privind sistemul de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României , Partea I, 

nr.140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul externalizării din bugetul asigurărilor sociale de stat a prestaţiilor 

care nu au legătură directă cu asigurarea socială care priveşte pensiile. 

În continuare , domnia sa arată că plata indemnizaţiilor pentru 

incapacitate temporară de muncă pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi 

recuperărilor capacităţii de muncă, maternitate, pentru îngrijirea copilului 

bolnav şi indemnizaţia de risc maternal se asigură în prezent din bugetul 

asigurărilor sociale. Proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului 

prevede că, începând cu 1 ianuarie 2006 plata indemnizaţiilor enumerate 

mai sus urmează a se asigura din bugetul Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate , condiţiile de acordare a acestor indemnizaţii 
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menţinându-se, cu excepţia indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului 

bolnav care se propune a se acorda pentru o perioadă de maxim 45 de zile 

calendaristice faţă de 14 zile cât se acordă în prezent. 

Pentru plata indemnizaţiilor şi a concediilor ce fac obiectul 

proiectului de ordonanţă se prevede micşorarea contribuţiei de asigurări 

sociale, cu 0,75 puncte procentuale şi instituirea unei cote de contribuţie 

de 0,75 % aplicată diferenţiat, fie la fondul de salarii realizate, fie la 

indemnizaţia de şomaj sau la veniturile supuse impozitului pe venit, 

veniturile respective urmând a fi vărsate la Fondul  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate . 

Prevederile din normă referitoare la durata concediilor medicale 

sunt puse de acord cu dispoziţiile cuprinse în Codul European de 

Securitate Socială. De asemenea proiectul de lege prevede posibilitatea 

transferării indemnizaţiilor în ţările în care asiguraţii îşi stabilesc 

domiciliul sau reşedinţa, în condiţii reglementate prin acorduri şi 

convenţii. 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca la art.1 după lit.d) să se introducă 

o nouă lit.e) cu următorul cuprins: 

„e) încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi 

indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru 

îngrijirea copilului bolnav în condiţiile în care a început stagiul de 

cotizare până la data de 1.1.2006.” 

Domnia sa consideră că acest text este necesar pentru a crea 

posibilitatea pentru persoanele care nu erau prevăzute la alin.(1) şi 

alin.(2) respectiv mame, pentru îngrijirea copilului bolnav, doar pentru 

cele care au cotizat anterior datei de 1.1.2006. Dacă nu se îndeplineşte 

această condiţie se supraîncarcă fondul prin prelungirea posibilităţii de a 

încheia contracte. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la 

art.3 alin.(2) să se modifice astfel:  

„(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 cota de contribuţie pentru 

concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata 

drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este de 0,75 %, 

aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând 

indemnizaţie de şomaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori 

asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de 

persoanele prevăzute la art.1 alin.(2) lit.e) şi se achită la bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate .” 

Amendamentul este susţinut şi de către dl.dep.Movilă Petre care 

apreciază că este necesară corelarea cu art.1 alin.(2) lit.e). 

De asemenea propune ca la art.4 alin.(6) să se modifice astfel: 

„(6) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul execuţiei 

bugetare şi deficitul anual rezultat în condiţiile aplicării prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă se acoperă din disponibilităţile înregistrate 

în anii precedenţi cu această destinaţie sau de la bugetul de stat.” 

Este necesar acest text pentru a nu afecta sumele destinate 

serviciilor medicale şi medicamentelor cuprinse în Fondul  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate . 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca la art.21 alin.(1) sintagma 

„prescripţii medicale” să se înlocuiască cu „bilet de trimitere”, întrucât 

tratamentul balnear se acordă pe baza biletului de trimitere şi nu a 

reţetelor. 

La art.21 alin.()2) propune înlocuirea sintagmei „program 

individual de recuperare întocmit de medicul curant” cu sintagma 

„program individual de recuperare întocmit de medicul expert la 

recomandarea medicului specialist.” 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la 

art.29 după sintagma „intervenţii chirurgicale” să se introducă sintagma „ 

cu avizul medicului expert după depăşirea termenului de 90 de zile” 

deoarece este necesar avizul acestuia. 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca alin.(2) al art.53 să se modifice 

astfel: 

„(2) Activitatea de declarare, constatare, control, colectare şi 

soluţionare a contestaţiilor privind contribuţiile pentru concedii şi 

indemnizaţii datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice care au 

calitatea de angajator, se realizează de Ministerul Finanţelor Publice prin 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală , în condiţiile legii.” 

Este necesară precizarea întrucât formularele de concediu medical 

sunt formulare cu regim special. 

De asemenea propune modificarea art.55 alin.(1) astfel: 

„(1) Conţinutul şi forma formularelor de concedii medicale, 

formulare cu regim special care conţin elemente de protecţie împotriva 

falsificării sau contrafacerii, precum şi a altor formulare necesare aplicării 

prezentei ordonanţe de urgenţă, se aprobă prin ordin comun al ministrului 

sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi se 

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

Domnia sa subliniază că în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nu există fonduri cu această destinaţie. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat aceste amendamente, 

pe care le-a înaintat spre examinare Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, cu care este sesizată în comun. 

 

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 
  

 
 


