
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/253 / 11 mai  2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de 9, 10   şi 11.05.2006 

 

 

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

de 9.05.2006 între orele 14,00 - 19,00 , în ziua de 10.05.2006 între orele 

9,00 – 12,00 , iar în ziua de 11.05.2006 între orele  9,00 – 12,00 având  

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2006 ( PLX 418/2006).  

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

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

în unanimitate. 

Administrator
Original
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La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului  Finanţelor 

Publice . 

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

a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2006 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 ( PLX 418/2006), secţiunea 

pentru sănătate. 

În urma audierilor şi dezbaterilor s-au desprins următoarele 

aspecte: 

- Rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 s-a făcut în baza 

analizei execuţiei bugetare operative pe primele 3 luni ale anului; 

încasările de pe trimestrul I 2006 au permis majorarea cheltuielilor 

bugetare, concomitent cu majorarea deficitului cu 0,4 %. De asemenea 

rectificarea bugetului pe anul în curs a fost determinat de o serie de acte 

normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare. 

- Prin rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 se propune 

suplimentarea veniturilor totale ale Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate cu 63,3 milioane lei, precum şi a cheltuielilor totale cu 

aceiaşi sumă. Din fila de buget a Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate rezultă că această sumă , care se regăseşte la 

subcapitolul 03.01 „medicamente cu şi fără contribuţie personală”, 

reprezintă contribuţii ale angajatorilor şi a asiguraţilor la Fondul  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate . 

- Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate nu cuprinde sumele suplimentare necesare asistenţei medicale 

primare cu toate că atât ministrul sănătăţii cât şi preşedintele Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate au afirmat în şedinţele comisiei în 

care s-a dezbătut proiectul de Lege pentru aprobarea bugetului de 
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stat/2006 că vor  majora procentul din Fondul  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate pentru medicina primară. În acest sens s-a propus 

formularea unui amendament. 

- Bugetul Ministerului Sănătăţii Publice pe 2006 şi Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate nu cuprind sumele 

suplimentare necesare pentru staţiile de ambulanţă, secţiile de urgenţă şi 

ATI. În şedinţele comisiei la care au participat o serie de reprezentanţi ai 

Ministerului Sănătăţii Publice , inclusiv ministrul sănătăţii, şi ai Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate s-a discutat despre necesitatea 

modernizării staţiilor de ambulanţă, precum şi achiziţionarea aparaturii 

pentru secţiile de urgenţă şi ATI. Membrii comisiei au făcut o serie de 

propuneri însă cu toate că s-a promis realizarea acestui obiectiv în bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi Ministerului 

Sănătăţii Publice nu se regăseşte finanţarea necesară . S-a propus 

formularea unui amendament care să cuprindă sumele necesare pentru 

staţiile de ambulanţă, secţiile de urgenţă şi ATI. 

- Un alt aspect discutat şi finalizat cu o propunere de 

amendament s-a referit la necesitatea majorării procentului din Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru asistenţa medicală 

din spitale. 

- Referitor la bugetul Ministerului Sănătăţii Publice /2006 s-a 

arătat că acesta nu a fost suplimentat, s-au făcut doar redistribuiri ale 

cheltuielilor, în funcţie de natura acestora. Reprezentantul Ministerului 

Sănătăţii Publice a arătat că, în perioada actuală, la  Ministerul Sănătăţii 

Publice se primesc din teritoriu fişele de evaluare a activităţii unităţilor 

spitaliceşti şi care urmează a fi centralizate. Această evaluare va permite 

o analiză concretă a situaţiei din spitale, a necesităţilor de finanţare, 

precum şi de elaborare a unor concluzii. 
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- Al doilea element îl reprezintă reglementările cuprinse la 

Titlul XI din pachetul legislativ privind reforma în domeniul sănătăţii, 

respectiv „Finalizarea unor cheltuieli de sănătate”, prin care se instituie 

unele contribuţii pentru consumul de tutun şi alcool. Evaluarea sumelor 

colectate, până la sfârşitul anului 2006, este de 700.000 mii RON, care 

vor întregi bugetul Ministerului Sănătăţii. Ministerul Sănătăţii va urmări 

cu toată atenţia sumele provenite din aceste contribuţii astfel încât, să se 

poată beneficia, în continuare, de alocarea anuală de la bugetul de stat . 

 În urma dezbaterilor s-au desprins următoarele concluzii: 

- Actuala criză din sistemul sanitar este generată de marile 

datorii acumulate în timp şi de subfinanţarea cronică a sistemului. 

Bolnavii stau zile întregi la coadă pentru a-şi cumpăra medicamentele 

necesare, iar bolnavii din spitale îşi cumpără medicamentele şi 

materialele sanitare. Nevoile reale pentru medicamente sunt mult mai 

mari. În prezent datoriile la medicamente depăşesc  la spitale şi farmacii 

5.000 miliarde ROL. Aceste datorii s-au acumulat datorită marjei de plată 

de 180 de zile şi vor continua să crească până la sfârşitul anului. 

 Având în vedere cele menţionate mai sus, comisia a hotărât 

necesitatea formulării unor amendamente privind majorarea procentului 

din Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate atât pentru 

medicina primară, aşa cum este prevăzut în Contractul-cadru cât şi pentru 

medicina spitalicească. 

- Situaţia actuală din sistemul sanitar este dramatică. Se 

constată o lipsă a fondurilor pentru achiziţionarea de aparatură medicală, 

în special pentru secţiile de urgenţă şi ATI. De asemenea, ambulanţele, în 

majoritate, sunt învechite şi aproape nefuncţionale. 

 Pentru înzestrarea spitalelor cu aparatură medicală necesară şi 

achiziţionarea de ambulanţe comisia propune Ministerului Sănătăţii 

Publice să utilizeze sistemul de achiziţie prin leasing, cu plata ratelor într-
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o perioadă de 2 – 3 ani. În acest sens, comisia va propune Ministerului 

Sănătăţii Publice un text cadru deoarece pentru achiziţionare în sistem 

leasing este necesară emiterea unei hotărâri de Guvern. 

- În evaluarea Ministerului Sănătăţii Publice suma 

suplimentară necesară ar fi de 182.660 mii RON, suma care va fi 

influenţată de rezultatele evaluării spitalelor. Comisia a hotărât solicitarea 

de la Ministerul Sănătăţii Publice a fişelor privind evaluarea spitalelor. 

- În situaţia în care prin această rectificare nu se suplimentează 

cheltuielile pentru salarii, comisia apreciază că este nevoie de o nouă 

rectificare a bugetului pentru plata la timp a salariilor personalului angajat 

în spitale. 

- Comisia a hotărât să solicite Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi Ministerului Sănătăţii Publice propuneri concrete privind 

majorarea rectificării bugetului Ministerului Sănătăţii Publice şi Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

 Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2006 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 ( PLX 418/2006), 

până la următoarea şedinţă , pentru a da posibilitatea Ministerului 

Sănătăţii Publice , Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

şi membrilor comisiei să depună amendamente.   

 

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

privind activitatea comisiei. 

 

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. 
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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 
 
 


