
  
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 02.04.1998 

 
 

La lucrările comisiei, care au avut loc între orele 830-1200, 
sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat domnul dep.dr.Opriş 
Remus (Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist). 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi domnul Negru 
Teodor, director al Departamentului Buget din Ministerul Sănătăţii.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion 
Berciu, preşedintele comisiei. 

Comisia a votat în unanimitate, următoarea ordine de zi: 
1. Discutarea proiectului Legii bugetului pentru sănătate pe 

anul 1998 (Dezbateri generale). 
Domnul dep.dr.Ion Berciu doreşte să afle care sunt 

modalităţile de împrumut de la trezoreria statului, în cazul în care nu se 
poate face colecta contribuţiilor asigurărilor de sănătate. Ce înseamnă 
condiţii de rambursare şi totodată ce înseamnă rambursarea cheltuielilor 
privind asistenţa sanitară din bugetul asigurărilor sociale de sănătate. 

Domnul Negru Teodor arată că hotărârea de guvern 
nr.66/1992 permite împrumuturi temporare din trezorerii pe termen scurt 
până la limita acoperirii cheltuielilor, nu a încasărilor totale. Aceste 
împrumuturi sunt fără dobândă. In timpul exerciţiului financiar pot 
interveni 2 ipoteze şi anume: 

1.  Se realizează aceste încasări în proporţie de cât e prevăzut 
în buget şi atunci împrumuturile acestea se rambursează automat, 
trimestrial. Regularizarea se face la sfârşitul anului. 

2.  Există posibilitatea de a nu încasa aceste împrumuturi şi 
atunci H.G.66/1992 permite ca printr-o hotărâre de guvern motivată, 
aceste sume neacoperite faţă de trezorerie să poată fi suportate de la 
rezerva bugetară a statului. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că există şi o decizie 
politică în sensul că un guvern autoritar cu o politică liberală s-ar putea 
să nu accepte rambursarea împrumuturilor de la rezerva bugetară a 
statului, deoarece H.G.motivată nu este imperativă. Este necesar ca 
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sistemul de asigurări sociale să funcţioneze. Pentru aceasta trebuie 
protejat. Cum se face această protecţie. 

Domnul Negru Teodor arată că în toate ţările, guvernul 
intervine în situaţii de imposibilitate a rambursării împrumuturilor pe 
termen scurt. Referitor la datoriile sistemului sanitar pentru primele luni 
ale anului, conform constituţiei se aplică prevederile legii bugetare cotate 
în anul anterior, cu deschidere de 8,3% la nivel de trimestru. 8,3% 
reprezintă cheltuielile pentru anul precedent. In prezent, sectorul de 
sănătate este finanţat din bugetul republican şi bugetul local. Odată cu 
aplicarea în totalitate a  Legii nr.145/1997 apare a treia sursă de 
finanţare, fondul iniţial de asigurări de sănătate. Cheltuielile de 
întreţinere din bugetele locale trec la Ministerul Sănătăţii şi atunci 
intervin acele reglări între bugetul de stat şi bugetele locale şi pe de altă 
parte între bugetul fondului special de stat şi bugetele locale. Din aceste 
3 fonduri se va face regularizarea cu cele două bugete, respectiv bugetul 
de stat şi bugetul local. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că în proiectul de buget 
pentru sănătate este stipulat că direcţiile sanitare vor fi plătite în primele 
trei luni ale anului 1998 din bugetul asigurărilor sociale de sănătate. 
Consideră că nu este normal să fie plătite din acest buget deoarece acum 
nu au activitate. 

Domnul Negru Teodor arată că direcţiile sanitare au 
activitate care constă în colectarea fondurilor constituite din contribuţia 
pentru asigurări sociale de sănătate şi totodată aceste direcţii sanitare 
pregătesc infrastructura pentru casele de asigurări de sănătate. Pe linie 
financiară au intrat în atribuţii, cu fondul iniţial pentru asigurări de 
sănătate. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc întreabă, cine hotărăşte 
suma coplăţii? Cunoaşte că la Ministerul Sănătăţii există un proiect cu 
sumele privind coplata consultaţiilor la domiciliu. Aceste sume sunt 
foarte mici. S-a hotărât ce procent din coplată va fi acordat medicului de 
familie? Deasemenea doreşte să cunoască din ce surse se va constitui 
fondul de buget pentru bună funcţionare. După aprobarea bugetului 
pentru sănătate pe anul 1998, medicul de familie v-a fi plătit din fondul 
de asigurări sociale de sănătate. 

Domnul Negru Teodor arată că fondul de buget pentru buna 
funcţionare se va forma din procentul de 5%, care reprezintă cheltuieli. 
După aprobarea bugetului, 200.000 de salariaţi vor fi plătiţi din fondul de 
asigurări sociale de sănătate. S-a estimat că pentru anul 1998 asistenţa 
primară necesită 2590 miliarde lei, din care salariile reprezintă 897,925 
miliarde lei, aceasta numai în condiţiile în care începând cu 1 iulie 1998 
vor fi plătiţi de Asigurările Sociale de Sănătate. Bugetul aprobat trebuie 
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corelat cu lista pentru pacienţii medicului de familie. Dacă din bugetul de 
sănătate 30% se acordă pentru asistenţa primară se poate calcula ce sumă 
primeşte medicul de familie pentru un pacient, ţinând cont că pentru un 
pacient se cheltuieşte aproximativ 10 milioane lei. Dacă se ţine cont că în 
sumele calculate pentru asistenţa primară nu au intrat gratuităţile în 
ambulator şi medicamentele acordate pacienţilor, atunci procentul de 
30% creşte cu aproximativ 5%. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil abordează aspectul privind 
autonomia caselor judeţene de asigurări de sănătate. In ce mod activitatea 
acestor case judeţene este influenţată de comisia formată la nivelul 
Ministerului Sănătăţii. 

Domnul Negru Teodor arată că această comisie analizează 
toate normele pentru implementarea Legii nr.145/1997, în judeţe. Aceste 
comisii nu ia decizii. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel doreşte să cunoască care este 
stadiul înţelegerilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apărării 
Naţionale privind formarea unei case de asigurări de sănătate proprii a 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Domnul Negru Teodor arată că între Ministerul Sănătăţii   şi 
Ministerul Apărării Naţionale au avut loc numai discuţii. Solicitarea 
Ministerului Apărării Naţionale a fost aceea de a forma o filială a Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, care să aibă statutul unei case 
judeţene de asigurări de sănătate. Bugetul de sănătate pe anul 1998 în 
sumă de 189 miliarde lei alocat Ministerului Apărării Naţionale se referă 
la activităţi specifice sanitare pentru militari. Pentru celelalte activităţi 
privind asistenţa sanitară, Ministerul Apărării Naţionale este finanţat din 
bugetul Ministerul Sănătăţii. 

Domnul dep.dr.dragoş Liviu consideră că suma de 189 
miliarde lei este necesar să fie suportată din bugetul Ministerului 
Apărării Naţionale. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil nu este de acord cu 
formarea unei case de asigurări de sănătate proprii a Ministerului 
Apărării Naţionale. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu consideră că Ministerul Apărării 
Naţionale îşi poate forma o casă de asigurări de sănătate suplimentară, 
dar trebuie să rămână în circuitul general. Deasemenea doreşte ca la 
discuţiile cu Ministerul Apărării Naţionale să fie invitată şi comisia 
pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor. 

Domnul Negru Teodor arată că, Ministerul Sănătăţii va 
propune un proiect de iniţiativă legislativă în acest sens. 
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Domnul dep.dr.Dragoş Liviu arată că nu este oportună 
disponibilizarea personalului auxiliar din spitale şi încheierea de 
contracte de prestări de servicii externe. 

Fiind epuizată ordinea de zi, domnul preşedinte a declarat 
închise lucrările comisiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 
 

  
  


