
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie              Nr. 28/131 / 9  martie 2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei zilele  de 07 şi 08.03. 2006 

 

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

de 7.03.2006 între orele 16,00 - 19,00 şi în ziua de 8.03.2006 între orele 

10,00-16,00 având 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. 

Administrator
Original
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Lucrările comisiei au fost deschise de către dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a fost 

aprobată în unanimitate. 

La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi distinşi 

reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României , Ministerului Sănătăţii , 

Ministerului  Finanţelor Publice , Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate  şi ai Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. 

De la lucrări au lipsit , nemotivat, ministrul finanţelor publice şi 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  deşi, în 

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

Deputaţilor , prezenţa la lucrări a distinşilor invitaţi este obligatorie. 

În urma discuţiilor care au avut loc în şedinţa anterioară şi care au 

avut ca obiect 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, precum şi asupra Raportului de control intermediar încheiat la 

30.11.2005 ca urmare a controlului efectuat la Ministerul Sănătăţii, 

Comisia pentru sănătate şi familie  a stabilit un punctaj , care a fost 

înaintat instituţiilor mai sus menţionate şi care vizează clarificarea şi 

soluţionarea următoarelor aspecte: 

1. Referitor la fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli  al 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate . 

Propunerile pentru bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  sunt 

formulate şi fundamentate în conformitate cu precizările scrisorilor cadru 

anuale transmise de către Ministerul Finanţelor Publice şi metodologiei 
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specifice de elaborare a proiectului bugetului acestui fond special 

(conform OMF nr. 369 / 30.03.2005). 

- În contextul în care în metodologia specifică emisă de 

Ministerul Finanţelor Publice se precizează în mod expres principiul 

anualitătii bugetare, în timp ce conform Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.  150/2002 art. 59, alin. 3 prevede faptul că sumele rămase 

neutilizate la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor cu 

aceeaşi destinaţie, s-au solicitat măsurile care au fost întreprinse, în 

vederea respectării prevederilor actului normativ în baza căruia se 

constituie şi gestionează Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi pentru punerea de acord a prevederilor acestui act normativ cu 

metodologia emisă de Ministerul Finanţelor Publice . 

- Conform prevederilor art. 56 lit.c) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.150/2002, din sumele constituite la nivelul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate  se constituie fond de rezervă, în cotă 

de 1% din acestea; s-a solicitat să se precizeze măsuri s-au luat pentru 

respectarea prevederilor art. 59 alin.(4) şi (5) din acelaşi act normativ 

pentru utilizarea acestuia pe destinaţiile prevăzute de lege precum şi în 

contextul în care, an de an, s-au înregistrat arierate în relaţiile cu 

furnizorii de servicii medicale. 

- Deoarece, an de an, s-au înregistrat datorii însemnate la 

contribuţia de asigurări sociale de sănătate, s-a solicitat motivul pentru 

care în proiecţia bugetului de venituri şi cheltuieli  anual s-a propus a se 

încasa 1/3 din drepturile de creanţă, ceea ce nu a impus efortul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate în recuperarea creanţelor şi nici nu a 

asigurat monitorizarea permanentă a acestora. 

- Care au fost măsurile luate pentru a evita încălcarea de către 

Ministerul Finanţelor Publice a principiului autonomiei construcţiei 

bugetare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate conferită de art. 64 
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(1) lit.a şi art. 76 (1) lit.e şi lit.f,  conform cărora Consiliul de 

administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  proiectul 

bugetului fondului şi îl supune aprobării ordonatorului principal. 

2. Referitor la conţinutul indicatorului venituri totale din bugetul de 

venituri şi cheltuieli al Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate  întocmit de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 

Din anul 2004 colectarea veniturilor din contribuţii la Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate  s-a efectuat de către 

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare (AVAB), potrivit 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003, modificată 

şi completată prin Legea nr. 557/2003, Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală (ANAF) potrivit prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr.86/2003 şi casele de asigurări de sănătate teritoriale, numai 

pentru persoanele asigurate pe bază de contract sau declaraţie. 

În contextul în care, conform art. 2 alin.(3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.95/2003, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate calculează în continuare dobânzi şi penalităţi la creanţele 

preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare , având în 

vedere soldul lunar transmis de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Bancare şi, de asemenea, efectuează regularizarea acestora în funcţie de 

cuantumul sumelor recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Bancare în contul creanţelor transferate, s-a solicitat să se 

precizeze: 

- ce măsuri s-au luat pentru a comunica Autorităţii pentru 

Valorificarea Activelor Bancare  diferenţele rezultate din acest proces, în 

vederea încasării integrale a acestora; 

- dacă s-a notificat debitorilor transferul creanţelor bugetare, 

prin înştiinţare colectivă publicată în Monitorul Oficial partea IV-a. 
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Conform art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.95/2003, sumele 

recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare  în urma 

valorificării creanţelor bugetare, constituie venituri şi se virează la Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul unic deschis pe 

seama Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , după scăderea 

cheltuielilor ocazionate de procesul de recuperare. În acest sens s-a 

solicitat să se ia măsurile care s-au luat pentru a se asigura: 

- transferarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Bancare a sumelor încasate în contul Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate în limite minime ca timp; 

- urmărirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Bancare , fără diferenţiere, a tuturor debitorilor la fond, preluaţi de la 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 

3. Referitor la administrarea veniturilor Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate  de către Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate  şi Ministerul Finanţelor Publice  – Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală . 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003, 

aprobate prin Legea nr.609/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, începând cu data de 1 aprilie 2004, activitatea privind 

declararea, constatarea, controlul, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor 

pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate se realizează de 

Ministerul Finanţelor Publice prin unităţile sale subordonate care au 

calitatea de creditor bugetar, având în acelaşi timp şi atribuţii în 

administrarea Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . În 

acelaşi timp, art. 2 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  

150/2002, statuează şi pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  

aceeaşi calitate de administrator al Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate . 
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În contextul în care actele normative în vigoare atribuie calitatea de 

administrator al Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate  

la două entităţi distincte (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi 

Ministerul Finanţelor Publice  – prin Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală ), s-a solicitat să se precizeze ce măsuri s-au  luat pentru: 

- asigurarea realităţii şi exactităţii sumelor înscrise la 

indicatorul venituri totale – contribuţii la fond, ţinând cont de faptul că 

acestea se colectează de către altă instituţie decât cea care întocmeşte 

bugetul; 

- urmărirea încasărilor la fond într-o cotă procentuală 

apropiată de 100%. 

4. Referitor la disponibilul anual al Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate  

În contextul În care, la finele fiecărui exerciţiu financiar anual, 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate a înregistrat 

disponibilul (imobilizările cumulate la fond au fost: 15.267,60 mld. ROL 

la 31.12.2002; 7.071,70 mld. ROL la 31.12.2003 şi 13.300,00 mld. ROL 

la 31.12.2004) iar, prin metodologia specifică şi prin scrisorile cadru 

anuale, Ministerul Finanţelor Publice  a procedat la modificarea, în sensul 

diminuării cu aceste sume a indicatorului „Venituri Totale” propus de 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în care era inclus acest 

disponibil), să se precizeze de ce nu s-a solicitat intervenţia Guvernului, 

conform prevederilor legale (art. 34 alin.(4)  din Legea Finanţelor Publice 

nr.500/2002), acesta fiind un caz de divergenţă deoarece, prin acest 

procedeu, Ministerul Finanţelor Publice  nu asigură fondurile necesare 

atingerii obiectivelor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
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5. Referitor la sistemul informatic unic integrat 

La data de 3 iulie 2002, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  a 

încheiat cu firma COMPAQ contractul nr.3223/2002, în vederea 

respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 897/1999. 

Deşi actul normativ prevedea obligativitatea Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate  de a suporta cheltuielile pentru această acţiune 

dintr-un fond constituit în cotă de 1,5% din veniturile colectate anual la 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , s-a constatat că 

plăţile demarate în anul 2003, au fost efectuate din sumele alocate Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate  pentru activitatea curentă proprie şi 

nu din fondul care trebuia constituit anual. Acest fenomen s-a datorat 

neaprobării de către Ministerul Finanţelor Publice  a constituirii de către 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a unui fond distinct pentru 

această finanţare. 

În perioada 2003 – 2004 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  a 

achitat pentru livrările din cadrul contractului suma totală de 555,5 mld. 

ROL, respectiv 22.268.103,90 euro. 

Ţinând cont de faptul că pe parcursul derulării procesului 

investiţional Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  nu a dispus de 

fonduri pentru derularea fără sincope a contractului s-a solicitat să se 

precizeze măsurile care au fost întreprinse 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; 
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- 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 

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

de finanţare). 

6. Referitor la urmărirea sumelor alocate furnizorilor de servicii 

medicale, în vederea asigurării legalităţii utilizării acestora 

Conform prevederilor art.56 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

veniturile colectate din contribuţiile la asigurările sociale de sănătate se 

utilizează pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor, a 

materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale, în condiţiile stabilite prin 

contractul cadru, pentru cheltuieli de administrare, funcţionare şi de 

capital, precum şi pentru constituirea fondului de rezervă. 

Anual, prin hotărâre de Guvern se aprobă contractul cadru privind 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate. Actul normativ prevede obligativitatea caselor de 

asigurări de sănătate teritoriale şi a furnizorilor cu care acestea încheie 

contracte, să respecte prevederile contractului cadru şi ale normelor 

elaborate în vederea susţinerii acestuia. 

Deşi, atât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 cât şi 

contractul cadru anual stabilesc, în mod explicit, articolele componente 

ale valorii totale contractate, furnizorii de servicii medicale utilizează 

sumele alocate din Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate  

şi pentru alte destinaţii decât cele stabilite prin contract (de exemplu: 
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pentru achiziţionarea sistemului informatic „Hospital Manager”). De 

asemenea s-a constatat decontarea eronată de către spitale publice a 

contravalorii tratamentelor pacienţilor trataţi ca urmare a vătămării 

corporale, accidentelor de muncă sau rutiere, în loc ca acestea să fie 

recuperate de la persoanele vinovate. În consecinţă, s-a solicitat să se 

precizeze: 

- ce măsuri s-au întreprins în vederea asigurării controlului 

privind legalitatea utilizării sumelor alocate prin contractele cadru; 

- şi cum s-a procedat atunci când s-a constatat că furnizorii de 

servicii medicale nu au respectat prevederile legale cu privire la utilizarea 

acestor sume. 

7. Referitor la evidenta asiguraţilor la Fondul  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate , atât al celor curenţi cât şi a debitorilor 

Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.86/2003, 

Ministerul Finanţelor Publice , prin unităţile fiscale teritoriale, trebuia să 

urmărească colectarea tuturor contribuţiilor datorate la Fondul  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele juridice. În acest 

sens s-a solicitat să se precizeze i: 

- ce masuri s-au luat în vederea asigurării concordanţei între 

baza de date existentă la nivelul caselor de asigurări de sănătate  

teritoriale şi cea constituită de unităţile fiscale; 

- cum s-a asigurat crearea bazei de date la nivelul unităţilor 

fiscale teritoriale, în contextul în care evidenţa contribuabililor se ţine pe 

angajatori şi nu pe fiecare contribuabil şi numai pentru veniturile 

declarate; 

- cum se ţine evidenţa contribuţiilor încasate (întrucât prestaţia 

se face pe asigurat şi nu pe angajator); 

- cum s-a asigurat constituirea bazei de date privind debitorii 

existenţi în evidenţa caselor teritoriale, în contextul în care unităţile 
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fiscale teritoriale au constituit aceste baze de date, în principal, pe baza 

declaraţiilor contribuabililor şi nu prin preluarea debitelor existente in 

evidenţa caselor de asigurări de sănătate teritoriale; 

- care sunt cauzele care au condus la raportarea de către unele 

unităţi fiscale teritoriale, ca fiind încasate, contribuţii la Fondul  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate  peste volumul debitelor transmise de 

caselor de asigurări de sănătate teritoriale. 

8. Referitor la Unitatea de Management a Proiectelor privind Banca 

Mondiala si Fondul Global din cadrul Ministerului Sănătăţii 

În balanţa de verificare a Ministerului Sănătăţii – aparat central, 

încheiată la 31.12.2004, nu au fost preluate soldurile conturilor din 

balanţa de verificare a Unităţii de Management al Proiectului (UMP) – 

Banca Mondială, pentru activitatea desfăşurată în derularea 

împrumuturilor rambursabile primite de la BIRD, considerându-se în mod 

eronat că această unitate este ordonator terţiar, în subordinea Ministerului 

Sănătăţii . 

De asemenea, acest fenomen s-a constatat şi la UMP – Fond 

Global. 

Astfel, s-a solicitat să se precizeze: 

- Care au fost cauzele pentru care nu s-au cuprins în balanţa de 

verificare a Ministerului Sănătăţii  – aparat central, balanţele de verificare 

întocmite de către Ministerul Sănătăţii  – UMP; 

- Cum s-a exercitat controlul asupra modului de organizare şi 

ţinere a evidenţei contabile de către UMP din cadrul ministerului, în 

contextul în care, conform art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 52/1999, UMP sunt organisme fără personalitate juridică, constituite 

la nivelul instituţiilor publice, al beneficiarilor de împrumut sau al altor 

entităţi, iar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.62/2002, prevede faptul 

că UMP îşi va desfăşura activitatea în cadrul Ministerul Finanţelor 
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Publice , sub directa coordonare a Ministerului Sănătăţii , care urma a 

emite un ordin pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea acestui 

organism. 

9. Referitor la derularea creditelor externe cu garanţia statului şi a 

împrumuturilor externe contractate de Ministerul Sănătăţii  

La nivelul Ministerului Sănătăţii  – aparat central, aparatura 

medicală achiziţionată din împrumuturi externe BIRD şi din credite 

externe garantate de stat nu a fost înregistrată în conturile „Active fixe 

corporale” şi „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

statului”, şi nici nu au fost întocmite documente de transfer ale acestora 

către unităţile sanitare beneficiare. 

Conform situaţiilor întocmite de unităţile sanitare beneficiare, 

aparatura medicală achiziţionată de Ministerul Sănătăţii din credite 

externe cu garanţia statului în perioada 2001 – 2004, în valoare de 426,10 

mld. ROL, nu a fost pusă în funcţiune până la data de 31.12.2004. În 

consecinţă, s-a solicitat să se precizeze: 

- Cum s-a asigurat operarea în contabilitate a procesului de 

scoatere din patrimoniul Ministerului Sănătăţii (plătitorul acestei 

aparaturi) a acestor echipamente şi înregistrarea lor în patrimoniul 

unităţilor sanitare beneficiare; 

- Ce masuri s-au întreprins în vederea asigurării condiţiilor 

necesare pentru punerea în funcţiune a aparaturii medicale achiziţionate 

din credite externe cu garanţia statului, în scopul realizării obiectivului 

propus, respectiv, dotarea spitalelor publice la standarde europene prin 

reabilitarea şi modernizarea sistemului naţional de asistenţă medicală. 
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10. Referitor la gestionarea defectuoasă a patrimoniului 

Ministerului Sănătăţii prin neevidenţierea în contabilitate şi în 

conformitate cu prevederile legale a unor elemente patrimoniale 

În anul 2002, Guvernul Republicii Elene a acordat Ministerului 

Sănătăţii  un împrumut nerambursabil în sumă de 1,3 mil. euro. Deşi 

fondurile au fost acordate pentru realizarea unui obiectiv prioritar în 

domeniul sănătăţii publice (modernizarea Spitalului de Urgenţă 

Bucureşti), acestea au fost imobilizate , nefiind utilizate până în prezent. 

De asemenea, aceste disponibilităţi băneşti, cât şi dobânda aferentă 

încasată în sumă de 29,40 mii euro, existente în contul de valută al 

Ministerului Sănătăţii deschis la BCR, nu au fost evidenţiate în 

contabilitatea proprie a Ministerului Sănătăţii  şi, implicit în patrimoniul 

instituţiei. Astfel, s-a solicitat să se precizeze: 

- Care au fost cauzele pentru care în procesele verbale de 

predare-primire a gestiunii şi documentelor din cadrul Ministerului 

Sănătăţii -UMP, nu au fost menţionate aceste sume; 

- Ce masuri s-au întreprins în vederea stabilirii persoanelor 

vinovate de denaturarea patrimoniului instituţiei cu suma 1,3 mil. euro şi 

a dobânzii aferente de 29,4 mii euro, precum şi măsurile de sancţionare 

luate pentru această abatere gravă de la prevederile art.12 din Legea 

contabilităţii nr. 82/1991 republicată. 

În cadrul discuţiilor care au avut loc distinşii invitaţi prezenţi au 

răspuns la majoritatea întrebărilor care fac obiectul acestui punctaj.  

În urma acestor discuţii s-au desprins următoarele principale 

concluzii: 

- 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 
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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 

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 
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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 

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

comisiei 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. 

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. Potrivit 

proiectului ordonanţei de urgenţă a Guvernului , 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 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. Menţionăm de asemenea şi prevederea referitoare la 
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posibilitatea transferării indemnizaţiilor în ţările în care asiguraţii îşi 

stabilesc domiciliul sau reşedinţa, în condiţii reglementate prin acorduri şi 

convenţii. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi 

familie a aprobat o serie de amendamente, pe care le-a înaintat spre 

examinare Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu care este 

sesizată în comun. 

Dintre aceste amendamente se remarcă completarea alin.(6) al art.4 

prin care , 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, după caz. 

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

comisiei , această completare are în vedere protejarea sumelor destinate 

serviciilor medicale şi medicamentelor cuprinse în Fondul  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate . 

 

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

curente privind activitatea comisiei.  

 

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. 

 

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

Parlamentar al UDMR), 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 ), 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) şi a absentat 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  

 


