
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie              Nr. 28/115 / 3 martie 2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei zilele  de 28.02 şi 1.03. 2006 

 

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

de 28.02.2006 între orele 14,00 - 19,00 şi în ziua de 1.03.2006 între orele 

9,00-16,00 având 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 de control 

intermediar 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. 
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La lucrările comisiei au participat ca invitaţi reprezentanţi ai Curţii 

de Conturi a României , Ministerului Sănătăţii , Ministerului  Finanţelor 

Publice şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la 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 de control intermediar încheiat la 30.11.2005, 

ca urmare a controlului efectuat la Ministerul Sănătăţii . 

În urma dezbaterilor ce au urmat s-au desprins următoarele aspecte 

principale: 

- Din verificările efectuate la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate de către Curtea de Conturi a României atât cu privire la 

exerciţiul bugetar 2004, cât şi pe parcursul exerciţiului bugetar 2005 au 

fost constatate abateri de la prevederile legale în vigoare privind modul 

de fundamentare şi realizare a indicatorilor înscrişi în bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate . Fundamentarea colectărilor 

veniturilor din buget a fost defectuoasă, întrucât Ministerul Finanţelor 

Publice a aprobat o altă variantă a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , veniturile totale fiind 

diminuate cu 15.000 miliarde ROL în 2004 şi 33.000 miliarde ROL în 

2005. Ministerul Finanţelor Publice, în baza anuarităţii bugetare nu a ţinut 

cont că indicatorii propuşi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

erau în concordanţă cu obiectivele din domeniul sănătăţii. Curtea de 

Conturi a României a constatat că nu au existat divergenţe ( în sensul 

susţinerii argumentate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a 

indicatorilor proprii proiectaţi) între Ministerul Finanţelor Publice şi Casa 
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Naţională de Asigurări de Sănătate care a acceptat varianta de buget 

stabilită de Ministerul Finanţelor Publice . 

- Diminuarea veniturilor totale a avut implicaţii majore în 

diminuarea cheltuielilor totale efectuate în sistem. Curtea de Conturi a 

României a concluzionat că procedeul de diminuare a indicatorilor 

înscrişi în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate contravine 

prevederii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind 

asigurările sociale de sănătate care arată că fondul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate este un fond special în care sumele rămase la 

sfârşitul anului se reportează în următorul an cu aceiaşi destinaţie. În 

consecinţă a fost încălcat principiul autonomiei construcţiei bugetare a 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ; de asemenea, nerespectarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 de 

organizare şi funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate a 

dus la acumularea de arierate de către furnizorii de servicii medicale şi la 

imobilizări cumulate de fonduri ca disponibilităţi ( aproximativ 23.000 

miliarde ROL) care puteau fi folosite la finanţarea cheltuielilor din 

sistemul de sănătate. 

- Din verificările efectuate de Curtea de Conturi a României 

cu privire la derularea contractului privind sistemul informatic integrat la 

nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – case judeţene de 

asigurări de sănătate s-a constatat că Ministerul Finanţelor Publice nu a 

aprobat Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate constituirea, conform 

Hotărârii Guvernului nr.897/1999 , a unui fond de 1,5 % din veniturile 

colectate pentru finanţarea sistemului informatic. Astfel plăţile au fost 

efectuate din sumele alocate pentru activitatea curentă proprie, ceea ce a 

avut ca impact continua degradare a investiţiei deja realizate, respectiv 

uzura fizică şi morală a echipamentelor livrate. De asemenea s-a constatat 

că o serie de echipamente nu au fost înregistrate în patrimoniul Casei 
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Naţionale de Asigurări de Sănătate deşi instituţia a achitat contravaloarea 

acestora; acestea au fost recepţionate direct de casele de asigurări 

judeţene fără existenţa ordinelor de transfer. 

- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a respectat 

obligaţiile privind asigurarea, la nivelul tuturor caselor de asigurări de 

sănătate judeţene, a condiţiilor speciale destinate instalării 

echipamentelor, amenajarea spaţiilor fiind o operaţiune principală ; la 

controalele efectuate s-au găsit la unele locaţii softuri foarte scumpe, 

aceasta în condiţiile în care sistemul sanitar se confruntă cu lipsa banilor. 

Componenţa denumită „Analiza de Business” în valoare de 5 milioane 

euro este în curs de depreciere, fiind necesară reevaluarea şi actualizarea 

anumitor componente. 

- Referitor la situaţia financiară a Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate şi a caselor de asigurări de sănătate judeţene Curtea de 

Conturi a României a constatat că o serie de facturi primite de la 

furnizorii de medicamente din cadrul programelor de sănătate şi de la 

furnizorii de servicii medicale nu au fost înregistrate la nivelul acestora 

sau au fost înregistrate ulterior la momentul efectuării plăţii şi nu la data 

intrării acestora în instituţie. Aceasta înseamnă că nu se poate realiza o 

imagine fidelă a poziţiei financiare a caselor de asigurări de sănătate. 

- În anul 2005, în urma controalelor efectuate de Curtea de 

Conturi a României la 13 case de asigurări de sănătate judeţene s-a 

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

contractelor de prestări servicii încheiate cu furnizorii de servicii 

medicale ( în special cu furnizorii neacreditaţi).  

- De asemenea nu au fost întocmite baze de date 

corespunzătoare în ceea ce priveşte asiguraţii, persoane fizice. 

Adeverinţele necesare asiguraţilor pentru asistenţa medicală au fost 

eliberate de angajator în baza veniturilor declarate şi nu a celor încasate. 
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- Nu toate cabinetele medicale au autorizaţii de funcţionare la 

zi , însă sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări; se acceptă la 

plată cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a spitalelor la nivel contractat 

şi nu la cel realizat. 

- Un alt aspect se referă la lipsa regularizărilor trimestriale cu 

furnizorii de servicii medicale, aşa cum prevăd normele metodologice 

anuale anexă la Contractul cadru; Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate a stabilit pentru serviciile medicale spitaliceşti , tarife la nivelul 

resurselor financiare existente şi nu a cheltuielilor efective previzionate a 

se efectua. Curtea de Conturi a României a recomandat înfiinţarea unui 

corp de control la nivelul fiecărei case de asigurări judeţene şi la Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate care să controleze cum se utilizează 

banii la prestatorii se servicii medicale. 

 

Raportul Curţii de Conturi a României elaborat în urma controlului 

financiar efectuat în anul 2005 la Ministerul Sănătăţii relevă că bugetul 

nu a fost fundamentat prin documente justificative privind necesarul de 

credite bugetare de la structurile furnizoare de la fiecare nivel, respectiv 

din aparatul central şi structurile teritoriale. 

- Nu a fost asigurată fundamentarea realistă şi formularea 

coerentă a propunerilor de buget deoarece s-au făcut o serie de intervenţii 

asupra volumului creditelor bugetare repartizate, precum renunţări, 

suplimentări sau redistribuiri, aceasta în condiţiile în care Ministerul 

Sănătăţii a înapoiat Ministerului Finanţelor Publice la sfârşitul anului 

2003 o sumă de 14 miliarde lei, la sfârşitul anului 2004 aproximativ 40 

miliarde lei, iar la sfârşitul anului 2005 a anulat un credit bugetar în sumă 

de 92 miliarde lei. 

- Din verificarea modului în care Ministerul Sănătăţii a 

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

- 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. 

- În ceea ce priveşte evidenţa contabilă a Ministerului 

Sănătăţii privind finanţarea din credite externe s-a constatat că aceasta nu 

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. 

- Un alt aspect se referă la imobilizarea fondurilor aferente 

datorită structurii greşite a bugetului Ministerului Sănătăţii, precum şi la 

redistribuirea aparaturii nefolosite din spitalele care, până în prezent, nu a 

fost rezolvată. 

În urma dezbaterilor s-au desprins următoarele concluzii: 

- 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 a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, efectul fiind  elaborarea 

defectuoasă a acestora. Nu s-au respectat prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.150/2002 art.59 alin.(3) în baza cărora se 

constituie şi se gestionează Fondul  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate . De asemenea nu s-au respectat prevederile art.56 din acelaşi act 

normativ privind utilizarea fondului de rezervă şi  disponibilităţi pentru 
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destinaţiile prevăzute de lege. S-a apreciat că cele 2 comisii de 

specialitate ale Parlamentului ar putea participa la constituirea proiectelor 

de buget întrucât reprezintă teritoriu; totodată în calitate de structuri 

legislative 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 organisme. 

În vederea îmbunătăţirii Contractului-cadru/2006 comisia a hotărât 

discutarea proiectului acestuia în şedinţa comisiei din data de 15 martie 

2006. 

- Pentru clarificarea şi înlăturarea abaterilor financiar-

contabile ( returnarea nejustificată a unor sume de bani din bugetul 

Ministerului Sănătăţii pe anul 2005 în bugetul de stat, abateri privind  

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 financiar şi tehnic de derulare a contractului privind 

sistemul integrat informatic. 

- Avându-se în vedere efectele negative ale introducerii în 

spitale a unui DRG incorect care a adus grave prejudicii sistemului 

sanitar şi învăţământului universitar şi postuniversitar , 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. Deşi 

învăţământul universitar şi postuniversitar în domeniul sănătăţii publice şi 

managementul sanitar este asigurat, institutul mai sus menţionat s-a 
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transformat în Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management 

Sanitar. 

- Pentru identificarea răspunderii în sarcina persoanelor 

vinovate pentru neaplicarea deciziilor Curţii de Conturi a României emise 

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 aceste decizii . 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, fapt pentru care Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate nu a răspuns nici până în prezent; acest fapt a fost 

consemnat şi în Raportul Curţii de Conturi a României .Comisia a hotărât 

ca la următoarea şedinţă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să 

prezinte această situaţie. 

- Principiul autonomiei construcţiei bugetare a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate impune atât autonomia reală a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate cât şi transformarea Fondului  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate în 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. În contextul în care Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate nu a făcut nici un demers pentru ca Fondul  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate să devină fond public privat şi în contextul în 

care calculează dobânzi şi penalităţi la creanţele preluate de la AVAS, 
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având în vedere soldul transmis de AVAS, comisia a hotărât ca la 

următoarea şedinţă de comisie să fie invitaţi şi reprezentanţii ANAF şi 

AVAS care să prezinte situaţia financiară la zi a creanţelor recuperate de 

către AVAS şi transferarea acestora în contul Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi respectiv situaţia la zi a colectării de către 

ANAF a contribuţiilor la asigurările de sănătate. 

- Comisia a hotărât întocmirea unei liste cu principalele 

probleme din rapoartele Curţii de Conturi a României şi înaintarea 

acestora la Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate , ANAF şi AVAS în vederea discutării 

acestora în şedinţa comisiei din 8.03.2006 împreună cu Curtea de Conturi 

a României .De asemenea comisia a solicitat de la aceste instituţii şi 

puncte de vedere, în scris, asupra problemelor ridicate în lista mai sus 

menţionată. 

- 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, având în vedere importanţa problematicii dezbătute, au 

trimis la lucrările  comisiei reprezentanţi la nivel de directori. Acest lucru 

nu poate fi acceptat cu atât mai mult cu cât a devenit o practică; în 

conformitate cu art.54 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat miniştrii au obligaţia de a participa la şedinţă dacă comisia 

solicită acest lucru. 

 

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

decizională. 

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 trei al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme curente 

privind activitatea comisiei.  
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La 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. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim    

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL ) , dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu 

Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu           

( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al 

PNL ), dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) şi dl.dep.Rădulescu 

Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  


