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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe . 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.senator prof.dr.Dan Sabău, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate publică a Senatului, dl.Eugen 

Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice, dl.Ervin Szekely, secretar de stat , 

Ministerul Sănătăţii Publice , doamna Cristina Bărbuţă, director general 

adjunct, Direcţia generală a bugetului, Ministerul Sănătăţii Publice , 

dl.Vasile Cepoi, director general, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , 

dl.Moise Popescu, director general adjunct, Ministerul Finanţelor Publice , 

doamna Gherghina Florea, director, Ministerul Finanţelor Publice , dl.Dorin 

Mântescu, director, Ministerul Finanţelor Publice şi  dl.Adrian Nan, consilier 

, Ministerul Finanţelor Publice . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 
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Original



1. Dezbaterea, în vederea avizării, a proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2007 (PLx 752/2006), secţiunea pentru sănătate. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2007 (PLx 752/2006), secţiunea pentru sănătate. 

În deschiderea lucrărilor comisiei, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei salută prezenţa dl.prof.dr.Dan Sabău, preşedintele 

Comisiei pentru sănătate publică a Senatului, a dl.Eugen Nicolăescu, 

ministrul sănătăţii publice , precum şi a celorlalţi distinşi invitaţi. 

După cum precizează domnia sa prezenta întâlnire are un caracter 

informal , după care se aştepată să fie depuse amendamente. Aceste 

amendamente vor fi examinate şi supuse votului celor două comisii . 

Bugetul pentru sănătate pe anul 2007 este dătător de speranţe fiind cel 

mai mare din ultimii 16 ani. Suma alocată pentru sănătate în anul 2007 a 

atins, pentru prima oară, limita de 4,13 % din PIB. La această sumă se pot 

adăuga sumele alocate de la bugetele locale, precum şi cele provenite de la 

ministerele cu reţea sanitară proprie. Eforturile domnului Eugen Nicolăescu, 

ministrul sănătăţii publice sunt pozitive şi dovedesc că, pentru prima dată,   

s-a înţeles că sănătatea reprezintă o prioritate naţională. Se aşteaptă şi 

propunerile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Domnia sa acordă cuvântul domnului Eugen Nicolăescu, ministrul 

sănătăţii publice. 

 2



Începând cu anul 2007, arată dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii 

publice, prin prevederile Legii privind reforma în domeniul sănătăţii 

nr.95/2006 Ministerul Sănătăţii Publice este responsabil cu politica sanitară 

din România, implicit cu bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

Politica bugetară care a stat la baza construcţiei bugetului pentru sănătate pe 

anul 2007 , a ilustrat că sănătatea a devenit o prioritate naţională. 

Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe 

anul 2007 înregistrează o creştere de peste 22 % faţă de anul precedent, 

respectiv de la 9.748.457 mii RON la 11.925.772 mii RON. Bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice pe anul 2007 este prevăzut cu o creştere de 

40,3 % faţă de anul 2006. Suma alocată bugetului Ministerului Sănătăţii 

Publice , de la bugetul de stat , urmează să crească cu 26,2 %, respectiv din 

sumele alocate din fonduri externe nerambursabile , cu 79,4 %, din credite 

externe , cu 74,5 % şi din venituri proprii , cu 55,6 % faţă de anul 2006. 

Aceste venituri proprii, care reprezintă 0,4 % din PIB, sunt rezultanta 

aplicării dispoziţiilor Legii nr.95/2006 privind „taxa pe viciu” . 

Dacă în anul 2004 suma alocată pentru sănătate/persoană a fost de 96 

euro, în anul 2007, această sumă va atinge 198 euro/persoană. De asemenea, 

dacă în anul 2004 suma alocată pentru sănătate a atins 2,1 miliarde euro, 

această sumă s-a dublat în anul 2007 , atingând 4,3 miliarde euro. 

Ponderea cheltuielilor alocate pentru sănătate în anul 2006 a fost de 

3,61 % din PIB, iar pentru anul 2007 această pondere va creşte la 4,12 % din 

PIB. Prin cuprinderea sumelor alocate pentru sănătate din bugetele locale şi 

a  instituţiilor cu reţele sanitare proprii, această pondere ar putea ajunge la 

4,2 % din PIB. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.95/2006 va intra în vigoare sistemul de asigurări de 

sănătate private. Coroborat cu modificarea Codului Fiscal , prin care se 
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prevede că fiecare cetăţean are dreptul deductibilităţii a 200 euro/an din 

impozitul pe profit, rezultă că fiecare cetăţean se poate asigura suplimentar 

pentru sănătate în sumă de 200 euro. Dacă se adaugă şi deductibilitatea a 

200 euro din impozitul pe profitul angajatorului, se poate spune că 

aproximativ 25 % din personalul salariat va putea să beneficieze de 

asigurările de sănătate complementare, în sistemul privat. Sumele provenite 

din sistemul asigurărilor private de sănătate reprezintă 0,2 % din PIB. 

În anul 2007, bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate va atinge la „Venituri” 11.925.772 mii RON, cu 22,3 % mai mult 

decât în anul precedent, iar la capitolul „Cheltuieli” 11.812.119 mii RON, 

respectiv cu 23,4 % mai mult decât în anul 2006. Fondul de rezervă al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate va atinge 113.653 mii RON şi va putea fi 

introdus , conform legii, în circuitul financiar. Rezultă, cu claritate, că 

sumele alocate vor rămâne, integral , la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate . Nu se constată existenţa unui excedent sau deficit. 

Cheltuielile pentru produsele farmaceutice, materiale sanitare 

specifice şi dispozitive medicale vor creşte, faţă de anul 2006,  cu 16,1 %  la 

hemodializă şi dializă cu 20 %, la dispozitive şi echipamente medicale cu 30 

% şi servicii medicale în ambulator cu 41,5 %. O creştere spectaculoasă 

înregistrează şi cheltuielile cu asistenţa medicală primară de 50 %, în 

condiţiile în care Ministerul Sănătăţii Publice va finanţa , suplimentar, 

programul naţional de medicină primară. Referitor la serviciile medicale în 

unităţi sanitare cu paturi, domnia sa arată că profesionalizarea 

managementului va duce la schimbarea actualului raport dintre cheltuielile 

salariale şi cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare. 

Tot în anul 2007, Ministerul Sănătăţii Publice va urma două principale 

politici sanitare publice: prevenirea şi controlul bolilor cu impact major 
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asupra stării de sănătate a populaţiei şi administraţia sanitară şi politicile de 

sănătate. 

Ministerul Sănătăţii Publice doreşte ca, prin emiterea unor hotărâri de 

Guvern, aceste programe să devină flexibile şi toţi cetăţenii să fie mulţumiţi 

de calitatea serviciilor acordate în sistem. 

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

acordă cuvântul dl.sen.prof.dr.Dan Sabău. 

Dl.sen.prof.dr.Dan Sabău consideră că, din punct de vedere al 

filosofiei şi al mentalităţii, bugetul pentru sănătate pe anul 2007 este 

semnificativ modificat. Acest lucru rezultă şi din creşterea alocaţiei pentru 

sănătate pe locuitor. Începând cu bugetul pe anul 2007, reforma este 

cuantificabilă, cheltuielile trecând din zona de risipă a sistemului în zona 

consultului medical al pacientului. Domnia sa a purtat discuţii cu ministrul 

sănătăţii publice axate , în principal, pe ideea că reforma în sănătate trebuie 

continuată. 

În continuare, ia cuvântul dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  care arată că , 

deşi au venit mai mulţi bani în sănătate, aceştia nu sunt suficienţi. Creşterea 

propusă provine din zona bugetului consolidat. Din parcurgerea programului 

de guvernare rezultă că, în anul 2008, ponderea bugetului pentru sănătate va 

ainge 8 % din PIB. Domnia sa se întreabă dacă această ţintă va fi atinsă. Din 

analiza bugetului pentru sănătate pe anul 2007 rezultă numeroase 

neconcordanţe. De exemplu, pentru programul de prevenire şi control al 

bolilor netransmisibile , programul de sănătate a femeii şi copilului şi 

programul comunitar de sănătate publică nu au mai fost alocate fonduri. 

Doamna Cristina Bărbuţă solicită cuvântul şi precizează că, prin 

Ordonanţa Guvernului nr. 72/2006, care completează Legea nr.95/2006, 
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programele care vizează asistenţa medicală, vor fi detaliate în subprograme, 

prin hotărâre a Guvernului. 

Dl.Eugen Nicolăescu intervine şi precizează că răspunsurile la 

întrebările dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  se regăsesc în paginile explicative care 

însoţesc bugetul pe anul 2007, precum şi la Anexa nr.10 privind bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . Anul 2007 este cel 

de-al doilea an consecutiv în care tot ce se colectează la Fondul naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate va rămâne la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate, subliniază domnia sa . 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  felicită pe ministrul sănătăţii publice 

pentru majorarea semnificativă a bugetului pentru sănătate pe anul 2007. 

Acest buget reprezintă o nouă reaşezare a sistemului sanitar. Majorarea cu 

50 % a alocaţiilor pentru medicina primară va duce la descongestionarea 

spitalelor şi reprezintă un pas înainte. Proiectul de buget arată că 

„finanţistul” Eugen Nicolăescu a avut o viziune realistă asupra reformei 

sanitare, conchide domnia sa . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi menţionează că, în 

calitatea domniei sale de medic, ar fi dorit ca postul de ministru al sănătăţii 

publice să fie ocupat tot de un medic. Actuala variantă, în care ministrul 

sănătăţii publice este un economist, s-a dovedit a fi una de succes. Acest 

buget pentru sănătate a creat premizele fundamentale pentru o reformă reală 

a sistemului sanitar. Pentru prima dată s-a dovedit că sănătatea a devenit un 

domeniu prioritar. Meritele nu sunt numai ale ministrului sănătăţii publice ci 

ale întregului Guvern. Este clar că Ministerul Finanţelor Publice a înţeles că 

banii pentru sănătate nu mai pot fi deturnaţi. Referitor la cele spuse de 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  , domnia sa precizează că , nicăieri în programul 

de guvernare , cifra de 6 % din PIB nu se raportează la bugetul sănătăţii 
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consolidat. În prezent, în România pentru sănătate se cheltuie 65 % fonduri 

alocate pentru sănătate şi 35 % din banii populaţiei. Din cei 35 %, 15 % 

reprezintă bani „gri” şi 20 % coplată la medicamente. Prin intrarea în 

vigoare a asigurărilor private de sănătate şi modificarea Codului Fiscal, 

cheltuielile pentru sănătate vor creşte. Dacă toţi cei 400 euro deductibili vor 

fi cheltuiţi pentru sănătate, actualul buget alocat pentru sănătate va fi cu mult 

depăşit. În Uniunea Europeană media cheltuielilor pentru sănătate se 

cifrează la 8 % din PIB. România fiind o ţară săracă  nu îşi poate permite o 

creştere spectaculoasă a acestor cheltuieli. Domnia sa ar dori ca, la o 

eventuală rectificare bugetară, să se acorde o atenţie specială categoriei 

persoanelor defavorizate, neasigurate. O altă problemă o reprezintă translaţia 

forţei de muncă către străinătate. Aceste persoane nu mai cotizează la 

asigurările sociale de sănătate , pe perioada în care lucrează în străinătate, 

după care se întorc în ţară şi solicită servicii medicale. 

Referindu-se la programul bugetului Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, care face obiectul Anexei nr.10, domnia sa se 

declară nemulţumit de creşterea insignifiantă de 30 % a fondurilor alocate 

pentru dispozitive şi echipamente medicale ( proteze şi orteze ). În acest 

sens, domnia sa propune, ca amendament, dublarea fondurilor alocate pe 

anul 2006 pentru proteze şi orteze, respectiv o majorare cu 20.000 mii RON 

la Capitolul 6605, subcapitolul 03, paragraful 05. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi solicită unele lămuriri 

privind modul în care a fost înscrisă în buget construirea celor 36 de spitale 

judeţene şi a celor 8 spitale regionale. De asemenea, domnia sa doreşte să 

cunoască unde au fost menţionate , în buget, fondurile provenite din 

asigurările private de sănătate. În Franţa, toţi cetăţenii sunt cotizanţi ai 

asigurărilor de sănătate publice şi doar 10 – 15 % ai asigurărilor private. În 

 7



paralel, 80 % dintre cetăţeni beneficiază de asigurări mutuale. Sumele 

alocate pentru aparatura medicală şi informatică în medicina de urgenţă sunt 

mult prea mici. O altă problemă este aceea a creditelor care au fost 

contractate în anul 2000 şi care au grevat an de an asupra bugetului sănătăţii. 

Domnia sa doreşte să ştie dacă bugetul pentru sănătate pe anul 2007 mai este 

grevat de astfel de credite. Referitor la programele de sănătate, domnia sa a 

constatat , cu satisfacţie, creşterea alocaţiilor şi a numărului de programe 

curative. Majoritatea medicamentelor compensate şi gratuite se află în zona 

programelor de boli cardiovasculare, fondurile pentru aceste medicamente 

fiind dirijate către institutele de profil. Acest procedeu nu permite un control 

eficient asupra cheltuirii banilor pentru medicamente, precizează domnia sa . 

Dl.Eugen Nicolăescu intervine şi subliniază că toate investiţiile la 

spitale, precum şi programele de sănătate vor fi aprobate prin hotărâre a 

Guvernului. Investiţiile care se derulează pe mai mulţi ani se regăsesc în 

anexa la bugetul Ministerului Sănătăţii Publice . Pentru multe dintre spitale 

s-au alocat sume pentru executarea studiilor de fezabilitate. Finalizarea 

licitaţiei pentru studiile de fezabilitate, a licitaţiei pentru selecţia 

constructorilor, etc., va avea loc, după toate probabilităţile, la sfârşitul  

semestrului I al anului 2007 atunci când se vor încheia şi contractele. 

Asigurările private de sănătate sunt evidenţiate, în toată lumea, în bugetul 

campaniilor de asigurări. Bugetul pentru sănătate se întemeiază numai pe 

legi existente. Atât asigurările private de sănătate cât şi asigurările mutuale 

sunt deductibile fiscal din impozitul pe profit. Aparatura medicală este bine 

reprezentantă în buget, ca finanţare. Începând cu acest an vor începe livrările 

de aparatură medicală specifică către toate secţiile de ATI. Încă de acum 2 

săptămâni, 17 unităţi de primire urgenţe au fost dotate cu aparatură necesară, 

procurată din fondurile Băncii Mondiale. Lucrul cel mai important îl 
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reprezintă prioritizarea programelor curative de sănătate. Începând cu 1 

octombrie al acestui an, programul de diabet a fost preluat de către 

Ministerul Sănătăţii Publice . Acest program va fi periodic actualizat. 

Domnia sa a anunţat lansarea unui amplu program de evaluare a stării de 

sănătate a populaţiei, finanţat din veniturile proprii , care sunt obţinute prin 

impunerea „taxei pe viciu”. La propunerea medicilor de familie vor fi 

investigaţi toţi asiguraţii. În urma acestei evaluări, în anul 2007, se va obţine 

o „patologie” a populaţiei, situaţie în care  toate programele de sănătate vor 

fi reorientate . După aprobarea bugetului,  aceste măsuri vor face obiectul 

unor hotărâri ale Guvernului. 

Dl.dep.Movilă Petru solicită cuvântul şi arată că reforma în sănătate 

presupune mari resurse financiare şi umane. Domnia sa promite că va studia 

proiectul de buget cu toată atenţia necesară şi va înainta amendamente. În 

judeţul Iaşi o mare parte a aparaturii medicale achiziţionate zace în 

subsolurile spitalelor. Această situaţie este generată atunci când există un 

singur furnizor pentru un anumit tip de aparatură medicală şi care nu dispune 

de capacitatea de a acorda service-ul necesar. Domnia sa se pronunţă pentru 

achiziţionarea aparaturii medicale în sistem leasing. De asemenea, mai arată 

domnia sa , trebuie să se aibă în vedere măsuri pentru creşterea gradului de 

accesibilitate a populaţiei din zonele rurale la serviciile medicale. 

În continuare ia cuvântul dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  care 

subliniază că orice lucru este prefectibil şi criticabil, respectiv şi bugetul 

pentru sănătate pe anul 2007. Creşterea alocaţiei pentru sănătate de la 96 

euro/persoană, în anul 2004, la 198 euro/persoană, în anul 2007, reprezintă o 

mare realizare a actualului Guvern. Domnia sa afirmă că a crezut, încă de la 

început, în reforma din sănătate, iar aceasta se află acum pe un drum 

ascendent. O măsură esenţială a reprezentat-o readucerea unor programe de 
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sănătate la Ministerul Sănătăţii Publice, pentru a fi finanţate de la bugetul de 

stat. Este  dovedit faptul că creşterea fondurilor alocate pentru dispozitivele 

medicale, orteze şi proteze este necesară. Listele pentru procurarea de orteze 

şi proteze se întind, în prezent, pe 1 – 2 ani. Atingerea ţintei de 6 % din PIB 

va fi posibilă deoarece  atât în anul în curs cât şi în 2007 vor intra mai mulţi 

bani pentru sănătate. 

Asistenţa stomatologică se află într-o situaţie proastă, arată 

dl.dep.dr.Bonis Istvan . Tratamentul stomatologic este deficitar şi se impune 

ca, cu proxima ocazie, fondurile să fie suplimentate. 

Dl.Eugen Nicolăescu intervine şi informează că, unele organizaţii 

neguvernamentale au propus înfiinţarea în mediul rural, a unor cabinete 

dentare mobile, prin parteneriat cu Ministerul Sănătăţii Publice . Domnia sa 

este pe deplin de acord cu amendamentul propus de către dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin şi, în calitatea sa de deputat, propune majorarea fondurilor pentru 

dispozitivele medicale, orteze şi proteze cu suma de 2.000 miliarde lei, sumă 

care va fi disponibilizată de la subcapitolul 06 „Servicii medicale în unităţile 

sanitare cu paturi”. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul subliniind că bugetul pentru 

sănătate pe anul 2007 este cu mult mai mare decât în anii anteriori. 

Indiferent de cine va fi ministrul sănătăţii publice, banii alocaţi pentru 

sănătate în anul 2007 trebuie orientaţi, prioritar, către creşterea substanţială a 

calităţii actului medical şi a creşterii salariilor personalului medical. Nu este 

firesc ca, după 16 ani, medicii să fie consideraţi „ciubucari” . Domnia sa 

crede că, prin restructurarea spitalelor se vor crea premisele necesare 

creşterilor salariale. Este deosebit de important faptul că medicina primară 

trebuie să fie bine plătită şi responsabilizată. Dacă în anii următori se poate 

obţine o nouă disponibilizare de fonduri ( 2.000 miliarde) aceşti bani trebuie 
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să fie dirijaţi , cu precădere, către creşterile salariale. În opinia domniei sale 

orice pacient trebuie să urmeze un circuit şi să nu evite anumite etape. În 

acest sens, actuala legislaţie este mult prea permisivă, conchide domnia sa . 

Dl.prof.dr.Dan Sabău intervine şi salută propunerea dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin privind majorarea fondurilor alocate pentru dispozitivele medicale, 

proteze şi orteze, pe care o consideră o iniţiativă bună. În opinia domniei 

sale, zona protezelor vitale va trebui să fie tratată preferenţial. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  solicită cuvântul şi precizează că ponderea 

sumelor alocate pentru sănătate trebuie să crească de la 4,2 % din PIB, la 

nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene, la 6,0 % din PIB. Ministerul 

Sănătăţii Publice are obligaţia să finanţeze sănătatea din bani publici. 

Domnia sa atrage atenţia că, dacă s-ar majora de 10 ori fondurile pentru 

programul de diabet, toate resursele bugetare se vor epuiza. 

Dl.Eugen Nicolăescu intervine şi precizează că, din nefericire, nu se 

poate face o restructurare rapidă a spitalelor în scopul disponibilizării 

fondurilor necesare creşterilor salariale. Consiliile locale au blocat avizele 

privind restructurarea spitalelor şi se impune o avizare tacită. O a doua etapă 

o reprezintă profesionalizarea managerilor. Un bun management va duce la 

reducerea ponderii cheltuielilor salariale sub nivelul actual de 60 %. În acel 

context se vor putea crea premisele unor creşteri salariale pentru personalul 

medical. Începând cu 1 ianuarie 2007, medicii rezidenţi vor fi plătiţi din 

fondurile Ministerului Sănătăţii Publice . Actualmente, un medic rezident 

beneficiază de un salariu de 4 milioane ROL/lună. Ministerul Sănătăţii 

Publice va căuta resursele necesare pentru a creşte salariile medicilor 

rezidenţi. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  solicită cuvântul şi roagă pe ministrul 

sănătăţii publice să intervină printr-o hotărâre de Guvern asupra Legii 
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privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 . astfel 

încât, primarii care blochează procesul de vânzare a cabinetelor medicale , să 

fie sancţionaţi. Noii manageri ai spitalelor trebuie să fie bine 

responsabilizaţi, subliniază domnia sa . 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei în 

urma dezbaterilor s-au desprins următoarele concluzii: 

- Începând din anul 1990 bugetul pentru sănătate pe anul 2007, în 

cifre absolute, este cel mai mare ( 4,12 % din PIB). Dacă se adaugă 0,1 % 

din PIB cât reprezintă bugetele locale şi cele ale ministerelor cu reţea 

sanitară proprie, se  ajunge la 4,22 % din PIB; faţă de anul 2006 se 

înregistrează o creştere a bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

de 27,6 % faţă de anul 2006 şi o creştere a bugetului Ministerului Sănătăţii 

Publice de 40,3 %;  în cifre absolute se constată o dublare a bugetului pentru 

sănătate pe anul 2007 comparativ cu anul 2006, obţinându-se o creştere a 

cheltuielilor  pentru sănătate/capita de la 96 euro/persoană în anul 2004 la 

198 euro/persoană în anul 2007. De asemenea, se constată o creştere cu 50 

% a sumei alocate pentru asistenţa primară şi profilaxie, cu 56 % a sumei 

alocate pentru asistenţă medico-socială , cu 20 % pentru serviciile medicale 

cu paturi, cu 20 % pentru hemodialiază şi dializă şi cu 41 % a sumei alocate 

pentru ambulatoriu. 

Majorarea substanţială a bugetului pentru sănătate/2007 reprezintă 

eforturile unite ale celor două Comisii de Sănătate ale Parlamentului 

României şi ale ministrului sănătăţii publice, conştientizându-se faptul , 

pentru guvernanţi, că sănătatea este o prioritate naţională. Începând cu anul 

2000, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor a făcut 

permanent demersuri pentru majorarea bugetului pentru sănătate la 4 % din 

PIB. 

 12



- Bugetul pentru sănătate/2007 relevă faptul că sănătatea este o 

prioritate naţională. Acest lucru se evidenţiază în alocarea sumei de 198 

euro/capita . Totuşi comparativ cu Bulgaria şi Ungaria care au alocat 210 

euro/capita şi respectiv 440 euro/capita, suma este mică şi nu relevă faptul că 

suntem încă departe de ceea ce necesită sistemul de sănătate . 

- Bugetul pentru sănătate/2007 trebuie să rezolve două priorităţi: 

creşterea actului medical şi creşterea demnităţii personalului medical prin 

schimbarea raportului salarii/materiale sanitare. 

- Introducerea taxei pe viciu ( în buget la Capitolul „Venituri 

proprii” ) reprezintă un succes şi constituie o sursă foarte importantă de 

finanţare a sănătăţii.  

- Având în vedere că în bugetul pentru sănătate/2007 creşterea 

sumei alocate asistenţei stomatologice este doar de 10 % , se impune ca în 

bugetul pentru sănătate/2008 să se prevadă o majorare a acesteia pentru 

dezvoltarea asistenţei stomatologice în mediul rural. 

- Având în vedere că în politica sanitară a Ministerului Sănătăţii 

Publice un loc important îl ocupă restructurarea spitalelor; comisia 

recomandă Ministerului Sănătăţii Publice ca banii rezultaţi din vânzarea 

parţială sau totală a acestora să fie folosiţi pentru majorarea plăţilor 

serviciilor medicale. 

În concluzie, se apreciază că anul 2007 reprezintă un început bun 

pentru sănătate şi, ca urmare, comisia îl va sprijini în continuare pe ministrul 

sănătăţii publice ca decizia politică pentru sănătate să fie cea corectă şi să se 

ajungă inclusiv la o salarizare decentă a medicilor , nu aşa cum este încă în 

prezent. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat/2007, secţiunea pentru 
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sănătate  ( PLx 752/2006) cu un amendament referitor la majorarea sumei 

pentru dispozitive şi echipamente medicale ( votat în unanimitate ) şi 14 

amendamente privind fişe noi de investiţii la nivelul spitalelor ( votate în 

unanimitate ). 

 

La punctul doi comisia a discutat şi alte probleme curente privind 

elaborarea unor acte normative referitoare la responsabilizarea managerilor 

de spital şi sancţionarea reprezentanţilor consiliilor locale care 

obstrucţionează vânzarea cabinetelor medicale. 

 

La punctul trei 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 
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