
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/456 /20 septembrie  2006 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din ziua  de 19.09. 2006 

 

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

10.09.2006 între orele 14,00 - 19,00  având  următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2006, secţiunea pentru sănătate ( PLx 656/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2006 (PLX 655/2006) . 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie al bugetului de stat, a contului de execuţie 

al bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 

contului general al datoriei publice aferente anului 2005( PLx 658/2006). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

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

preşedintele comisiei . 

Administrator
Original



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

Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2006, secţiunea pentru sănătate ( PLx 656/2006). 

Proiectul de lege care cuprinde analiza execuţiei bugetare operative pe 

lunile ianuarie – iulie 2006 evidenţiază faptul că veniturile bugetului general 

consolidat au prezentat o creştere nominală cu 22,2 % comparativ cu 

perioada similară din anul precedent, iar cheltuielile o suplimentare cu 

aproximativ 2.200 milioane lei. Ca urmare bugetul Ministerului Sănătăţii 

Publice /2006 se majorează cu suma de 77,0 milioane lei pe sold, din care 

3,0 milioane lei la cheltuieli de personal, 1,8 milioane lei transferuri către 

instituţiile publice 105,6 milioane lei, transferuri pentru finanţarea 

investiţiilor la spitale, diminuându-se cu 29,7 milioane lei titlul „Active 

nefinanciare” cu 2,8 milioane lei alineatul „Programe pentru sănătate” şi cu 

0,9 milioane lei alineatul „Aparatură medicală şi echipamente de 

comunicaţii în urgenţă”. 

În urma dezbaterilor ce au urmat, comisia a hotărât, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2006, secţiunea pentru sănătate ( PLx 656/2006), în forma înaintată de 

Guvern. 

 

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

Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2006 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 ( PLX 655/2006). 
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Proiectul de lege care cuprinde analiza execuţiei bugetare operative pe 

primele 5 luni evidenţiază faptul că veniturile bugetului general consolidat 

au prezentat o creştere a veniturilor de 21,8 % comparativ cu perioada 

similară din anul anterior. 

În acest context se propune suplimentarea bugetului Ministerului 

Sănătăţii Publice /2006 la capitolul „Venituri totale” cu suma de 1.128,5 

milioane lei din care : 

a) bugetul de stat + 152,9 milioane RON ( 1.529 miliarde ROL ) 

pentru: 

- Programul de prevenire al bolilor transmisibile +56,9 milioane 

RON   ( +569 miliarde ROL) ; 

- Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea 

unor obiective de investiţii noi, respectiv 8 spitale regionale de urgenţă gr.I 

şi II, consolidarea şi extinderea unor corpuri ale Spitalului Universitar de 

Urgenţă Bucureşti  + 59,4 milioane RON ( +594 miliarde ROL) ; 

- Aparatură medicală +13,4 milioane RON ( +134 miliarde 

ROL). 

b) venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice ( potrivit 

Legii nr.95/2006) în sumă de +924,9 milioane RON ( 9.249 miliarde ROL ) 

pentru: 

- investiţii în infrastructura sistemului sanitar public 

- finanţarea programelor naţionale de sănătate 

 

De asemenea se majorează Bugetul fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate după cum urmează: 

a) la venituri +106,8 milioane lei din venituri estimate peste 

prevederile anuale 

b) la cheltuieli +106,5 milioane lei  pentru : 
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- medicamente şi materiale sanitare + 10 milioane lei ; 

- servicii medicale şi ambulator + 10 milioane lei ; 

- asistenţă medicală primară + 10 milioane lei ; 

- servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar + 22 

milioane lei; 

- servicii medicale în spitale + 48 milioane lei. 

 

În urma dezbaterilor , comisiile au hotărât, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2006 (PLX 655/2006), secţiunea pentru sănătate, în forma înaintată de 

Guvern. 

 

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

Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie al bugetului de stat, a contului 

de execuţie al bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2005( PLx 

658/2006). 

Proiectul de lege prezintă execuţia bugetului de stat detaliată la 31 

decembrie 2005. 

Veniturile bugetului de stat realizate în 2005 au fost cu aproximativ 

166 milioane lei peste veniturile prognozate şi au fost influenţate, în 

principal, de diminuarea cotei de impozit pe profit la 16 % pentru veniturile 

pe salarii. 

La finele anului 2005, cheltuielile bugetului de stat au înregistrat faţă 

de anul precedent o creştere de 13,8 %, asigurându-se astfel finanţarea 
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tuturor domeniilor de activitate economică şi socială în condiţii 

neinflaţioniste cu încadrarea în deficitul bugetului de stat aprobat de 1,1 % 

din produsul intern brut. 

Cheltuieli pentru sănătate, în sumă de 1.477,0 milioane lei, reprezintă 

0,5 % din PIB şi au fost efectuate în principal pentru: 

- alte instituţii şi acţiuni sanitare 845,7 milioane lei ( 57,3 %) 

- servicii publice descentralizate 423,8 milioane ( 28,7 %) 

- spitale 108,2 milioane lei (7,3 %) 

- centre de transfuzii sanguine 68,6 milioane lei (4,6 %) 

- creşe 0,5 milioane lei. 

În ceea ce priveşte veniturile încasate de Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate la sfârşitul anului 2005 în sumă de 8.474,4 

milioane lei s-au constituit , în principal, din contribuţia datorată de 

persoanele asigurate şi persoanele juridice ( 3.936 milioane lei, respectiv 

3.740 milioane lei) din valorificarea creanţelor bugetare de către AVAS        

( 131,3 milioane lei) şi subvenţii în valoare de 315 milioane lei. 

Cheltuielile Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

înregistrate la sfârşitul anului 2005 care au fost în valoare de 9.157 milioane 

lei s-au efectuat , în principal, pentru servicii medicale spitaliceşti ( 4.100 

milioane lei), medicamente cu şi fără contribuţie ( 2.120 milioane lei ) şi 

medicamente utilizate în spitale ( 636 milioane lei). 

Execuţia bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate s-a încheiat la finele anului 2005 cu un deficit de 765,1 milioane lei 

care se acoperă din excedentul din anii precedenţi. 

Fondul de rezervă a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în 2005 

a fost de 82 milioane lei. 

În urma dezbaterilor, comisiile au hotărât, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de 
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execuţie al bugetului de stat, secţiunea pentru sănătate, a contului de 

execuţie al bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2005( PLx 

658/2006), în forma înaintată de Guvern. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, comisia a dezbătut şi alte probleme 

curente privind activitatea comisiei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează comisia 

cu privire la abuzurile comise de fostul rector Theodor Maghiar şi actualul 

rector al Universităţii Oradea dr.Theodor Traian Maghiar care au semnat 

eliberarea de diplome false pentru două specializări medicale 

postuniversitare ( Naturopatie şi Chiropraxie ) neacreditate şi care nu s-au 

predat vreodată la Universitatea Oradea. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a 

informat că nu cunoaşte ca aceste specializări să facă obiectul de studiu în 

facultăţile de medicină din România. 

În urma discuţiilor ce au urmat, comisia a hotărât înfiinţarea unei 

subcomisii de anchetă mixtă formată din dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup 

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

PC ) şi dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) ,membri ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie şi un membru al Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor care să cerceteze 

modul cum s-au eliberat aceste diplome false . Emiterea acestora  reprezintă 

un atentat la sănătatea şi viaţa  pacientului, avându-se în vedere că cele două 

specialităţi medicale ( Naturopatie şi Chiropraxie ) nu sunt practicate de 

persoane competente. 

Un alt aspect se referă la decizia ministrului sănătăţii publice de a 

desfiinţa comisiile de oncologie şi genetică medicală din Ministerul Sănătăţii 

Publice . Întrucât această decizie nu este oportună, comisia a hotărât ca la 

 6



viitoarea şedinţă a comisiei să fie invitaţi pentru audieri ministrul sănătăţii 

publice şi specialişti din domeniul oncologiei şi geneticii medicale. 

 

La punctul cinci 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 17 deputaţi:  

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 ) , dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar 

al PD ) , neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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