
Parlamentul  României
 CAMERA DEPUTAŢILOR                                                       SENAT
  Comisia pentru Sănătate                                            Comisia pentru Sănătate,
          şi Familie                                                      Ecologie, Tineret şi Sport
Nr.28/446/28 octombrie 2003                                     Nr.XXV/538/28.10.2003

A V I  Z
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004

Cu adresa nr.639 din 21 octombrie 2003, în conformitate cu prevederile

art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru

sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului au fost sesizate cu avizarea

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004, secţiunea pentru sănătate.

La şedinţa din data de 28.10.2003, Comisia pentru sănătate şi familie a

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a

Senatului au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege numai cu

condiţia adoptării  următoarelor  amendamente:

I. Art.39 alin.(11) nou

1. La articolul 39, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu

următorul cuprins:

�(11) Ordonatorul principal de credite al bugetului fondului naţional unic

de asigurări sociale de sănătate are dreptul de a aproba modificări în  structura

Capitolului 6216 �Servicii medicale şi medicamente� cu încadrarea în nivelul

total al cheltuielilor aprobate în acest capitol. Aceleaşi prevederi se aplică şi

pentru Ministerul Sănătăţii ca ordonator principal de credite. �
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Motivare: În prezent, pentru orice modificare care se doreşte în structura

acestui capitol este necesară elaborarea unui proiect de act normativ care se

avizează de către Ministerul Finanţelor Publice şi se aprobă de către Guvern.

Ministerul Finanţelor Publice nu dispune de competenţa necesară pentru a

decide asupra modificărilor în strategia reformei sanitare.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul

Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD ) .
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II. Anexa nr.3/24 � Bugetul Ministerului Sănătăţii

2. Anexa 3/24/01 � Sinteza fondurilor alocate pe surse şi titluri de

cheltuieli pe anii 2002 - 2007

-miliarde lei-

Buget 2004 Propunere Diferenţe

Total general 14.893 18.325 + 3.432
Motivare: Această suplimentare este necesară pentru îndeplinirea

obiectivelor, activităţilor şi a indicatorilor prevăzuţi în programele de sănătate pe

anul 2004 şi pentru continuarea reformei sanitare. Suma solicitată s-a calculat

având în vedere o rată medie prognozată a inflaţiei pe 2004 de 9 % şi a cursului

valutar de 37.350/ 1 Euro.

Sursa de finanţare: Finanţare de de la bugetul de stat Cap.5801.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul
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Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD ) şi doamna sen.Angela Mihaela Bălan (Grupul Parlamentar

al PRM) .

3. Anexa 3/24/02 � Sinteza bugetului pe capitole, subcapitole, titluri

de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, pe anii 2002 � 2007 ( sume

alocate de la bugetul de stat )

Cap.5001 � Buget de stat

-miliarde lei-

Buget 2004 Propunere Diferenţe

Buget de stat 10.349 11.145 + 796

Motivare: Bugetul Ministerului Sănătăţii   ( 14.893 miliarde lei ) este

constituit din sume alocate de la bugetul de stat ( 10.349 miliarde lei ) , credite

externe de 2.758 miliarde lei, venituri proprii ( 396 miliarde lei) şi fonduri

externe nerambursabile în sumă de 1.390 miliarde lei. Suplimentarea propusă,

de 796 miliarde lei , asigură  derularea, cu prioritate, a celor patru programe de

sănătate care, în anul 2004, reprezintă 100 % din fondurile alocate de la bugetul

de stat şi finanţate de la Cap.5801 �Sănătate� şi care însumează 11.007 miliarde

lei, în creştere cu 11 % faţă de anul 2003. Menţionăm că, din această sumă,

4.222 miliarde lei reprezintă rambursări de credite , dobânzi şi comisioane la

credite externe. Rezultă că suma reală alocată de la bugetul de stat  este de 6.785

miliarde lei, respectiv 62,1 % din suma propusă pentru anul 2004.

Sursa de finanţare: Finanţare de la bugetul de stat Cap.5801.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu
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Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul

Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD ) .

4. Anexa nr.3/24/02

Cap.5001 titlul 20 � Cheltuieli materiale şi servicii

-miliarde lei-

Buget 2004 Propunere Diferenţe

Titlul 20 1.818 2.213 + 395

Motivare: Pentru îndeplinirea obiectivelor, activităţilor şi a indicatorilor

prevăzuţi în programele de sănătate pe anul 2004, îndeosebi pentru programul
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comunitar de sănătate publică. O menţiune specială se referă la programele

naţionale privind bolile netransmisibile � oncologie, diabet zaharat şi transplant

de organe care necesită mari cheltuieli privind investigaţiile de laborator şi

imagistice, precum şi terapiile postoperatorii. Bolile transmisibile cu import

asupra sănătăţii publice � HIV/SIDA şi TBC, necesită pe lângă investigaţii şi

terapie medicamentoasă susţinerea pentru asistenţă spitalicească de specialitate.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD), doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul

Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD ) .



7

5. Anexa nr.3/24/02

Cap.5700 titlul 70 � Cheltuieli de capital

-miliarde lei-

Buget 2004 Propunere Diferenţe

Titlul 70 999 1.767 + 768
- Lucrări în

continuare şi
consolidări

245 856 + 611

- Taxe vamale,
comision vamal
şi TVA pentru
credite externe

742 898 + 156

- Cofinanţare la
programe

PHARE dotări
independente

11 12 + 1

Motivare: La titlul 70 �Cheltuieli de capital� se solicită suma de  1.767,1

miliarde lei, faţă de prevederea bugetară de 999 miliarde lei, necesară pentru

finalizarea şi punerea în funcţiune a unui număr de 24 obiective care, la finele

anului 2003, vor avea un stadiu fizic de realizare de 75 %, precum şi a celor care

se pot finaliza în cursul anului 2004 şi a acelor unităţi sanitare de interes

naţional. De asemenea, în această sumă sunt cuprinse şi lucrările de consolidare

la un număr de 20 de obiective care vor fi finalizate în cursul anului 2004, ştiut

fiind faptul că tergiversarea finalizării unor astfel de lucrări duce la o creştere

exagerată a costurilor ulterioare.

Nesuplimentarea cheltuielilor pentru plata taxelor vamale, TVA şi

comision vamal duce pe de o parte la blocarea aparaturii deja existente în vamă

şi pe de altă parte la plata penalităţilor pentru nerespectarea termenelor

contractuale cu furnizorii externi de aparatură medicală.

Subliniem că în vamă se găseşte aparatură de performanţă care a depăşit

termenul de 150 de zile. Pentru a evita plata unor penalităţi, Ministerul Sănătăţii

a solicitat prelungirea termenului cu 30 de zile.

Sursa de finanţare: De la Cap.5801 � Finanţare de la bugetul de stat.
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Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul

Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD ) , doamna senator Maria Ciocan (Grupul Parlamentar al

PRM) .

6. Anexa nr.3/24/02

Cap.5014 � Credite externe

-miliarde lei-

Buget 2004 Propunere Diferenţe

Cap.5014 2.758 5.140 + 2.382
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Motivare: Fără suplimentarea cerută nu se pot derula contractele şi nu se

pot efectua plăţile pentru aparatura achiziţionată şi pusă în funcţiune.

Contractele de achiziţii din credite externe s-au derulat cu garanţii

guvernamentale iar neonorarea la timp a termenilor contractuali care se

desfăşoară pe mai mulţi ani, conform înţelegerii iniţiale între furnizorii externi şi

Ministerul Sănătăţii , duce la blocarea derulării acestora, degradarea aparaturii

medicale achiziţionate, precum şi scăderea credibilităţii statului pe plan extern.

Eventuala renegociere a acestor contracte cu partenerii externi pentru

reeşalonarea plăţilor presupune cheltuieli suplimentare reprezentând penalităţi şi

comisioane pentru întârzieri. Ministerul Finanţelor Publice  a sugerat, eronat,

Ministerului Sănătăţii fie să renunţe la unele contracte, fie să renunţe la

semnarea celor care necesită renegociere ceea ce ar duce la degradarea imaginii

României şi la privarea populaţiei de accesul la servicii medicale şi aparatura de

înaltă performanţă. Menţionăm că, marea majoritate a contractelor externe în

derulare, sunt încheiate în termeni comerciali foarte fermi, care nu pot fi

modificaţi unilateral.

Sursa de finanţare: De la Cap.5014 Credite externe.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),
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dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul

Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD ) .

7. Anexa 3/24/06 � Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2002 � 2004 � Capitolul 7101

�Cercetare ştiinţifică�

-miliarde lei-

Buget 2004 Propunere Diferenţe

Cap.7101 15 75 + 60

Din care:

- 50 miliarde lei pentru programul sectorial de cercetare dezvoltare.

- 10 miliarde cheltuieli de capital pentru dotarea activităţii de

cercetare dezvoltare .

Motivare: Asigurarea fondurilor necesare pentru finanţarea programului

sectorial, conform prevederilor Legii nr.324/2003 şi a dotărilor pentru activitatea

de cercetare dezvoltare .

Sursa de finanţare: ___

Autori: Dl.dep.Doru Dumitru Palade (Grupul Parlamentar al PRM) ,

doamna dep.Constanţa Popa (Grupul Parlamentar al PRM) şi dl.dep.dr.Ludovic

Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM) .
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8. Anexa nr.3/24/08 � Numărul maxim de posturi şi fondul aferent

salariilor de bază pe anii 2003 � 2004 ( sumele alocate de la bugetul de stat )

Salariul mediu de bază

- lei �

Buget 2004 Propunere Diferenţe
Medic primar 9.100.000 18.255.000 + 9.155.000

Medic specialist 6.400.000 14.850.000 + 8.450.000
Medic rezident 6.027.000 8.550.000 + 2.523.000

Motivare: Valorile salariului mediu prevăzute în proiectul de lege a

bugetului pe 2003 sunt inacceptabile deoarece nu reflectă importanţa şi impactul

social al activităţii desfăşurate de medici. Pe de altă parte, salariile sunt

inadmisibil de mici în comparaţie cu alte sectoare bugetare cu funcţii

echivalente. Astfel, dacă facem o analiză comparativă a salariilor minim �

maxim în sectorul bugetar, rezultă următoarele: justiţia are un coeficient minim

de 1 şi maxim de 7,83; medicina minim 1 - maxim 2,83; învăţământul

universitar minim 0,83 şi maxim 2,26. Dacă ne raportăm la alte ţări : SUA:

justiţie minim 1 - maxim 2,16, învăţământ universitar minim 1 - maxim 2,1 ,

medicină  minim 1,07 - maxim 7,71; Austria: justiţie minim 1 şi maxim 3,06,

medicină minim 0,85 şi maxim 1,88, învăţământ minim  0,87 şi maxim 2,84.

Totodată, salarizarea sectorului bugetar trebuie să pornească de la

stabilirea funcţiilor echivalente minime şi maxime  în toate domeniile sectorului

bugetar, astfel încât acestora să li se atribuie un salariu de bază aproximativ egal.

Aşadar, funcţiile maxime echivalente pentru diverse sectoare bugetare ar putea

fi: profesor universitar, medic primar, cercetător ştiinţific gr.I, judecător Curtea

de Apel, general de armată şi altele.



12

Declarând sănătatea o prioritate naţională şi dorind creşterea calităţii

actului medical , acestea trebuie să fie susţinute şi prin motivaţia salarială

corespunzătoare a personalului sanitar.

Sursa de finanţare: De la bugetul de stat şi o mai bună colectare a

sumelor la bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul

Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD ) .
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9. Anexa 3/24/23 � Sinteza finanţării programelor

-miliarde lei-

Buget 2004 Propunere Diferenţe
Program de prevenire şi
control a bolilor
netransmisibile ( 81 )

293 354 + 61

Program comunitar de
sănătate publică ( 85 )

1.434 1.622 + 188

Program de sănătate a
copilului şi familiei ( 87 )

777 1.028 + 251

Program de
administraţie sanitară şi
politici de sănătate (265 )

7.780 8.003 + 223

Motivare: Programul de prevenire şi control al bolilor netransmisibile are

ca obiective cunoaşterea factorilor determinanţi ai bolilor netransmisibile,

diagnosticarea precoce şi monitorizarea acestor boli.

Priorităţile naţionale identificate pentru aceste boli sunt: reducerea

deceselor premature prin boli cardiovasculare, diagnostic precoce în tumorile

maligne, reducerea recurenţelor în accidentele ischemice tranzitorii cerebrale,

diagnostic precoce şi monitorizarea bolnavilor cu diabet.

Fondurile bugetare necesare în anul 2004 pentru finanţarea acestui

program sunt în sumă de 354,8 miliarde lei, în creştere cu 45,3 % faţă de anul

curent. Creşterea provine atât din aplicarea procentului de 14 % corepunzător

ratei inflaţiei cât şi de la necesitatea realizării unor măsuri care se regăsesc în

Planul Economic de Preaderare � Cap.�Politica în domeniul sănătăţii�,

Documentul de poziţie � Cap.13 pct.10 �Sănătate publică� şi în Programul de

guvernare pe perioada 2001 � 2004.

Rezultatele aşteptate : îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin

cunoaşterea factorilor de risc pentru bolile care constituie principala cauză de

deces, creşterea calităţii vieţii pentru bolnavii de boli cronice prin monitorizare
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şi intervenţii specifice, armonizarea legislaţiei în domeniu la reglementările

comunitare.

Programul comunitar de sănătate publică în care sunt cuprinse acţiunile

necesare pentru prevenirea şi monitorizarea factorilor de risc pentru sănătatea

populaţiei şi prevenirea, supravegherea şi controlul epidemiologic al bolilor

transmisibile cu impact major asupra stării de sănătate şi anume: bolile cu

transmitere sexuală, tuberculoză, HIV/SIDA .

Ca obiective pe termen scurt, programul îşi propune: îmbunătăţirea

supravegherii bolilor infecţioase şi controlul focarelor epidemice, inclusiv în

comunităţile defavorizate; extinderea programului naţional de imunizări prin

includerea de noi vaccinuri; evaluarea stării de sănătate a populaţiei  în relaţie cu

factorii de risc din mediu; formularea strategiei de promovarea a sănătăţii;

întărirea capacităţii instituţionale de implementare a aquis-ului comunitar în

domeniile: bolilor transmisibile, infecţiilor HIV/SIDA , sănătăţii în relaţia cu

factorii de risc din mediu ( îndeosebi apa potabilă şi de îmbuteliat şi mediul

ocupaţional) ; securităţii transfuzionale; siguranţei alimentului; controlului

comportamentelor cu risc asupra sănătăţii ( fumat, alcool, droguri ).

Documentele programatice din care derivăaceste obiective sunt: Roadmap

� Cap.�Libera circulaţie a mărfurilor şi persoanelor�, Planul Economic de

Preaderare � Cap.�Politica în domeniul sănătăţii�, Document de poziţie

complementar � Cap.�Libera circulaţie a mărfurilor�.

Rezultatele aşteptate se referă la scăderea morbidităţii specifice prin boli

transmisibile, acoperirea vaccinală în proporţie de 96 %, asigurarea necesarului

de sânge şi produse din sânge în procent de minimum 60 % din cerere,

monitorizarea efectelor factorilor de risc pentru sănătate, alinierea legislaţiei în

domeniu la reglementările comunitare.

Programul de sănătate a femeii şi copilului are ca scop reducerea

morbidităţii şi mortalităţii infantile şi materne prin abordarea principalelor

probleme de sănătate ale femeii şi copilului precum şi a serviciilor de planificare
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familială. În acest sens, ca măsuri prioritare se propun: dezvoltarea strategiei

naţionale în domeniul sănătăţii femeii şi copilului prin : planificare familială,

securizarea avorturilor, maternitatea fără risc, aistenţa pre şi post natală,

sănătatea copilului, sănătatea reproductivă şi sexuală a populaţiei, introducerea

asistenţei medicale comunitare; alinierea la standardele europene în domeniu.

Necesitatea realizării acestor măsuri derivă din Planul Economic de

Preaderare Cap.�Politica în domeniul sănătăţii�, Roadmap � Cap.�Libera

circulaţie a persoanelor� şi  Programul de guvernare pe perioada 2001 � 2004 �

Cap.V pct.5.1.

Rezultatele aşteptate se referă la îmbunătăţirea stării de sănătate a

populaţiei prin promovarea sănătăţii reproducerii şi promovarea sănătăţii

copilului, cu accent pe grupele populaţionale defavorizate.

Programul de administraţie sanitară şi politici de sănătate include

cheltuielile de personal, de întreţinere şi funcţionare, cheltuielile de capital,

subvenţiile acordate instituţiilor publice şi rambursările de credite, plăţile de

dobânzi şi comisioane ale ministerului şi ale unor unităţi sanitare.

Deosebit de acestea, programul cuprinde şi fondurile necesare acţiunilor

din Planul de măsuri prioritare pentru integrare auropeană, pe care Ministerul

Sănătăţii trebuie să le adopte în vederea:

a) Întăririi capacităţii administrative de aplicare a aquis-ului comunitar

( asigurarea numărului de personal necesar unităţilor de implementare PHARE );

b) Consolidării criteriilor politice de aderare ( îmbunătăţirea accesului

comunităţilor de romi la serviciile de sănătate );

c) Creşterea capacităţii de asumare a obligaţiilor de stat membru

( adoptarea unor acte normative referitoare la libera circulaţie a mărufirlor şi a

persoanelor).

Sursa de finanţare: De la bugetul de stat Cap.5801.
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Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul

Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD ) .
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10. Anexa 3/24/27 � Fişele obiectivelor/Programelor/Categoriilor de

investiţii

Cap.58.01 cod 24.58.01.0009

Obiectiv de investiţie: Centrul de recoltare şi conservare sânge

Bistriţa

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

7.245.833 14.045.833 + 6.800.000

Motivare: Pentru ca la finele anului 2004 să fie acoperite atât finalizarea

investiţiei cât şi PIF-ul, centrul de recoltare să funcţioneze din anul 2004.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Autori: dl.dep.Ştefan Păşcuţ (Grupul Parlamentar al PRM) , Ioan Mocioi

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.dep.Nicolae Enescu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.dep.Emil Rus (Grupul Parlamentar al PRM) şi doamna dep.Amalia

Bălăşoiu (Grupul Parlamentar al PUR) .

11.Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 cod 24.58.01.0014

Obiectiv de investiţii: Centrală termică corp de legătură şi şarpantă

la Spital Clujana

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

6.000.000 15.000.000 + 9.000.000

Motivare: Pentru urgentarea lucrărilor de investiţii în vederea finalizării

acestora în anul 2005.
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Sursa de finanţare:Anexa nr.3/15/06, Cap.5101 titlu 72 şi Cap.7201

titlul 72 investiţii ale instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice  şi

fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Anton Ionescu (Grupul Parlamentar al

PNL) ,  dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL)  şi dl.dep.Emil Boc

(Grupul Parlamentar al PD ) .

12. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 cod 24.58.01.0018

Obiectiv de investiţii: Spital clinic de copii Centrul de boli digestive

Cluj Napoca

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

5.000.000 10.000.000 + 5.000.000

Motivare: Pentru urgentarea lucrărilor în anul 2004 în vederea finalizării

în 2005.

Sursa de finanţare: cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlul 72 investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice  şi fondul de rezervă aflat

la dispoziţia Guvernului.

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Anton Ionescu (Grupul Parlamentar al

PNL) , dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL)  şi dl.dep.Emil Boc

(Grupul Parlamentar al PD ) .
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13. Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 cod 24.58.01.0021

Obiectiv de investiţii: Centrul Materno-Infantil Târgu Secuiesc

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

5.000.000 10.000.000 + 5.000.000

Motivare: 10 miliarde lei reprezintă alocaţia bugetară anuală de care a

beneficiat obiectivul în ultimii 2 ani. Suma este necesară pentru asigurarea

păstrării ritmului lucrărilor începute.

Sursa de finanţare: Prin realocarea corespunzătoare a cheltuielilor

destinate investiţiilor.

Autor: dl.dep.Winkler Iuliu (Grupul Parlamentar al UDMR) .

14. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 cod 24.58.01.0026

Obiectiv de investiţii: Centru de recoltare sânge Galaţi

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

5.000.000 8.000.000 + 3.000.000

Motivare:Pentru urgentarea lucrărilor de investiţii.

Sursa de finanţare: Cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlul 72 Investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.Victor Dobre (Grupul Parlamentar al PNL)

şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL) .
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15. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 cod 24.58.01.0033

Obiectiv de investiţii: Spitalul Lupeni- Etapa I-a � Policlinica şi baza

de diagnostic şi tratament

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

1.4 Buget de stat 30.000.000 + 30.000.000

Motivare: Valoarea rămasă de finanţat la data de 31.12.2003 este de

107.193.699 mii lei , din care 74.894.626 mii lei adică circa 70 % din necesarul

de finanţat este prevăzut începând cu anul 2008.

Sursa de finanţare: 1.4 Bugetul de stat; o mai bună colectare a

impozitelor şi taxelor şi fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Autori: dl.dep.Dan Radu Ruşanu (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.Ştefan Păşcuţ (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.dep.Ion Mocioi (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Nicolae Ionescu (Grupul Parlamentar al PRM) ,

dl.dep.Emil Rus (Grupul Parlamentar al PRM) , doamna dep.Amalia Bălăşoiu

(Grupul Parlamentar al PUR)  şi dl.dep.Gheorghe Barbu (Grupul Parlamentar al

PD ).

16. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 cod 24.58.01.0041

Obiectiv de investiţii: Spitalul cu 150 paturi şi Dispensar Policlinic în

oraşul Târgu-Lăpuş, Judeţul Maramureş

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

__ 10.000.000 + 10.000.000
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Motivare: Conform normelor unitare de structură ale Ministerului

Sănătăţii , la Spitalul orăşenesc Târgu-Lăpuş, Maramureş, au fost aprobate 110

paturi în corpul B al construcţiei începute în anul 1993. Prin continuarea

lucrărilor la acest corp, a cărui structură de rezistenţă, şarpantă şi învelitoare sunt

finalizate, s-ar elimina lucrările de conservare, s-ar proteja lucrările deja

executate, organizarea de şantier şi utilajele ar putea fi utilizate în continuare,

eficienţa economică ar fi sporită. Spitalul Târgu-Lăpuş urmează să deservească

50.000 locuitori, investiţia fiind pe deplin justificată. Corpul A al clădirii

( Dispensarul policlinic) va fi dat în folosinţă în acest an.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al Guvernului.

Autori: dl.dep.Moldovan Petre (Grupul Parlamentar al PSD ) şi

dl.dep.Roşca Radu (Grupul Parlamentar al PSD ) .

17. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 cod 24.58.01.0050

Obiectiv de investiţii: Grup Gospodăresc Spitalul Judeţean Slatina

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

___ 2.000.000 + 2.000.000

Motivare: Pentru conservarea lucrărilor efectuate până în prezent.

Sursa de finanţare: De la Cap.7501 � Cheltuieli din fonduri la dispoziţia

Guvernului.

Autor: doamna dep.Constanţa Popa (Grupul Parlamentar al PRM) .
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18. Anexa 3/24/27

 Cap.58.01 cod 24.58.01.0052

Obiectiv de investiţii: Sediu Direcţia de sănătate publică Prahova

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

5.000.000 8.000.000 + 3.000.000

Motivare:Urgentarea lucrărilor.

Sursa de finanţare: Cap.5101 titlu 72 şi Cap.7201 titlu 72 � Investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al

PNL) .

19.  Anexa 3/24/27

 Cap.58.01 cod 24.58.01.0053

Obiectiv de investiţii: Spital Carei

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

___ 12.500.000 + 12.500.000

Motivare: În Legea bugetului de stat pe anul 2003 suma estimată pentru

anul 2004 a fost de 20.000.000 mii lei.

Sursa de finanţare: Prin realocarea corespunzătoare a cheltuielilor

destinate investiţiilor şi prin preluare de la Cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlu

72 � Investiţii ale instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .

Autori: dl.dep.Winkler Iuliu (Grupul Parlamentar al UDMR) ,

dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.dr.Ion Luchian
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(Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu (Grupul Parlamentar al

PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL) .

20.  Anexa 3/24/27

 Cap.58.01 cod 24.58.01.0059

Obiectiv de investiţii: Clinica de ortopedie şi traumatologie Timişoara

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

7.000.000 12.000.000 + 5.000.000

Motivare:Pentru urgentarea lucrărilor de investiţii.

Sursa de finanţare: Cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlul 72 Investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al

PNL) .

21. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 cod 24.58.01.0061

Obiectiv de investiţii: Spitalul Municipal Timişoara

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

___ 250.000 + 250.000

Motivare: Suma este necesară pentru organizarea unei licitaţii în vederea

găsirii unui investitor care să finalizeze obiectivul demarat în 1994 şi care

trebuia finalizat în 1996. Clădirea pentru care s-a investit până acum 30 miliarde

lei ( în faza structurii de rezistenţă cu 6 niveluri ) trebuie preluată de un

investitor deoarece statul este incapabil să o termine.
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Sursa de finanţare: Va fi identificată de Guvern.

Autor: dl.dep.Ludovic Mardari (Grupul Parlamentar al PRM) .

22.  Anexa 3/24/27

 Cap.58.01 cod 24.58.01.0065

Obiectiv de investiţii: Spital cu 250 paturi cuplat cu dispensar

policlinic 600 consultaţii pe zi  în oraş Huşi, judeţul Vaslui

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

___ 3.000.000 + 3.000.000

Motivare: În vederea continuării lucrărilor la acest obiectiv şi finalizarea

lucrărilor la exterior unde există instalată schela pentru construcţii, suma minimă

retrasă din bugetul pe anul 2003, pentru conservarea lucrărilor care nu vor putea

fi finanţate în anul 2004.

Sursa de finanţare: rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.

Autori: dl.senator prof.Gheorghe Hoha (Grupul Parlamentar al PSD ) şi

dl.dep.Dumitru Buzatu (Grupul Parlamentar al PSD ) .

23.  Anexa 3/24/27

 Cap.58.01 cod 24.58.01.0070

Obiectiv de investiţii: Spaţii cazare Spital orăşenesc Horezu, judeţul

Vâlcea

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

___ 78.000.000 + 78.000.000



25

Motivare: Necesitatea dării în funcţiune a parterului obiectivului de

investiţie început în anul 1993. De serviciile Spitalului orăşenesc Horezu

beneficiază bolnavii din 20 de localităţi din Bazinul Horezu.

Sursa de finanţare: Rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.senator Matei Vintilă (Grupul Parlamentar al PSD ) .

24.Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 cod 24.58.01.0072

Obiectiv de investiţii: Centrul de medicină preventivă Focşani

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

6.000.000 1.000.000 - 5.000.000

Motivare: Pentru suplimentarea sumei la Centrul de sănătate cu staţionar

comuna Dumitreşti Cap.58.01 cod.24.58.01.0075

Autori: dl.dep.Priboi Ristea (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Popescu Kanty Cătălin (Grupul Parlamentar al PSD ) şi doamna senator

Stoica Fevronia (Grupul Parlamentar al PSD ) .

25.  Anexa 3/24/27

 Cap.58.01 cod 24.58.01.0074

Obiectiv de investiţii: Spital boli contagioase cu 100 paturi Focşani

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

6.000.000 11.000.000 + 5.000.000

Motivare:Pentru urgentarea lucrărilor de investiţii.
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Sursa de finanţare: Cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlul 72 Investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al

PNL) .

26.Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 cod 24.58.01.0075

Obiectiv de investiţii: Centrul de sănătate cu staţionar comuna

Dumitreşti

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

___ 10.000.000 + 10.000.000

Motivare: Importanţa deosebită a obiectivului care deserveşte o zonă cu

peste 50.000 locuitori. Încadrarea cu aceiaşi sumă a alocaţiei bugetară �Capitolul

sănătate� pentru judeţul Vrancea de 12 miliarde lei.

Sursa de finanţare: Suma de 5 miliarde lei de la Cap.58.01 cod

24.58.01.0072 şi 5 miliarde lei de la fondul la dispoziţia Guvernului. Comisia nu

a acceptat de la cap.58.01 cod 24.58.01.0074  �Spitalul boli contagioase cu 100

paturi Focşani� drept care a indicat o altă sursă.

Autori: dl.dep.Priboi Ristea (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Popescu Kanty Cătălin (Grupul Parlamentar al PSD ) şi doamna senator

Stoica Fevronia (Grupul Parlamentar al PSD ) .
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27. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 cod 24.58.01.0087

Obiectiv de investiţii:  Optimizare alimentare cu energie termică la

Spitalul Judeţean Covasna

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

1.669.745 3.000.000 + 1.330.255

Motivare: Majorarea sumei este absolut necesară pentru finalizarea

lucrărilor de optimizare a alimentării cu energie termică a spitalului.

Sursa de finanţare: Prin alocarea corespunzătoare a cheltuielilor

destinate investiţiilor.

Autor: dl.dep.Winkler Iuliu (Grupul Parlamentar al UDMR) .

28. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 cod 24.58.01.0092

Obiectiv de investiţii: Acoperiş şarpantă la Spitalul municipal cu 430

paturi Odorheiul Secuiesc � Judeţul Harghita

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

3.793.577 25.000.000 + 21.206.423

Motivare: Suma este necesară pentru a finaliza obiectivul de investiţie

început : consolidarea clădirii � etapa a II-a.

Sursa de finanţare:  ___

Autor: dl.dep.Antal Istvan (Grupul Parlamentar al UDMR) .
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29.  Anexa 3/24/27

 Cap.58.01 cod 24.58.01.0134

Obiectiv de investiţii: Supraetajare corp M, Bloc operator la Spitalul

clinic judeţean Târgu Mureş

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004 Diferenţa solicitată

4.666.133 10.542.661 + 5.876.528

Motivare: Terminarea lucrărilor în anul 2004.

Sursa de finanţare: Cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlul 72 Investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al

PNL) .

30. Anexa nr.3/24/27

Cap.69.01 cod 24.69.01.10 ( pag.183 � 184 )

Obiectivul din categoria C

- mii lei -

Buget 2004 Propunere buget 2004

Alte cheltuieli de investiţii Program 2004
1.500.000

Motivare: Pentru corelare cu amendamentele de la pct.crt.39 şi 40 din

avizul comisiei.

Autori:  dl.dep.Dorel Bahrin (Fără apartenenţă la un grup parlamentar ) ,

dl.dep.Vasile Silvian Ciupercă (Grupul Parlamentar al PSD ) şi doamna senator

Elena Sporea (Grupul Parlamentar al PSD ) .
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31. Anexa 3/24/27 � Investiţii noi

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Spitalul de urgenţă Cluj-

Napoca

Suma: 15.000.000 mii lei

Motivare: Reluarea lucrărilor de construcţie. Lipsa unui spaţiu adecvat de

funcţionare prin insuficienţa spaţiilor de tratament şi asistenţă medicală.

Lucrările au fost începute de mai mulţi ani şi ulterior oprite.

Sursa de finanţare: De la Cap.7501 � Cheltuieli din fonduri la dispoziţia

Guvernului.

Autor: dl.dep.Dan Brudaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) .

32. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă: Baza de tratament Someşeni �

Cluj-Napoca

Suma: 70.000.000 mii lei

Motivare: Redeschiderea bazei de tratament, care după 1990, ca urmare a

unor nereguli în privatizare, a fost în cea mai mare parte distrusă. Redeschiderea

ar aduce venituri suplimentare la bugetul de stat.

Sursa de finanţare: De la Cap.7501 � Cheltuieli din fonduri la dispoziţia

Guvernului

Autor: dl.dep.Dan Brudaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) .

33. Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Centrul de sănătate Drăgăneşti

Olt.

Suma : 380.000 mii lei

Motivare: Suma de bani este necesară efectuării branşamentului şi

regulatorului de gaze pentru asigurarea încălzirii localului. Centrul de sănătate

deserveşte o zonă de aproximativ 60.000 locuitori.
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Sursa de finanţare: ___

Autori: dl.dep.Florin Georgescu (Grupul Parlamentar al PSD ) şi

dl.dep.Florin Iordache  (Grupul Parlamentar al PSD ) .

34. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă

Cod 29.58.01.0030

Spital Gheorghieni

Propunere buget 2004 : 20 miliarde lei

Motivare: În fişa de investiţii prevăzută în Legea bugetului pe anul 2003,

la estimări pe 2004 era prevăzută suma de 22 miliarde lei. Suma propusă pentru

anul 2004 este absolut necesară continuării investiţiilor la clădirea nouă a

spitalului. Sistarea lucrărilor ar conduce la degradarea clădirii şi la acordarea

asistenţei medicale în condiţii neprielnice unei astfel de activităţi.

Sursa de finanţare: ___

Autor: dl.dep.Garda � Becsek Dezideriu (Grupul Parlamentar al UDMR).

35. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Amenajarea şi extinderea

Institutului de Medicină Legală Timişoara

Propunere Buget 2004 : 19.000.000 mii lei

Motivare: Suma solicitată este necesară, având în vedere faptul că în

Centrul Universitar Timişoara nu există un spaţiu adecvat funcţionării unui

Institut medico-legal care, potrivit Legii nr.459/2001, constituie unitate

operativă şi de învăţământ, de interes zonal care deserveşte judeţele din sud-

vestul României. Suma va fi utilizată pentru finalizarea clădirii laboratoarelor şi

a morgii, renunţând pentru moment la construcţia amfiteatrului B ( evaluat la 12

miliarde lei). Menţionăm că investiţia a început în anul 1996 şi nu a mai fost
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finanţată din anul 2000, deşi în proiectul de buget pe anul 2003, s-a prevăzut o

sumă de 31.000.000 mii lei.

Sursa de finanţare : De la Cap.7501 � Cheltuieli la dispoziţia

Guvernului.

Autori: dl.dep.Purceld Octavian Mircea (Grupul Parlamentar al PRM) ,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD )  şi doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale) .

36. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă :Reluarea lucrărilor la Spitalul

clinic de urgenţă Cluj-Napoca

Propunere buget 2004: 20.000.000 mii lei

Motivare: Spitalul clinic de urgenţă este o necesitate pentru municipiul

Cluj Napoca; lucrările se află într-o fază avansată şi necontinuarea lucrărilor ar

duce la degradarea construcţiei.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Autor: Emil Boc (Grupul Parlamentar al PD ) .

37. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă :Construirea unui sediu pentru

dispensarul medical din comuna Cojocna, Judeţul Cluj

Propunere buget 2004: 5.000.000 mii lei

Motivare: Dispensarul medical funcţionează într-un spaţiu închiriat,

impropriu desfăşurării activităţii medicale. În condiţiile în care pe listele

medicilor de familie figurează peste 4.000 de pacienţi, atât din Cojocna cât şi

din localităţile învecinate, se impune construirea unui sediu propriu pentru

dispensarul medical.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.
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Autor: Emil Boc (Grupul Parlamentar al PD ) .

38. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă :Modernizare dispensar medical

comuna Negreni, judeţul Cluj

Propunere buget 2004: 5.000.000 mii lei

Motivare: Suma propusă este necesară pentru modernizarea dispensarului

medical din comuna Negreni.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Autor: Emil Boc (Grupul Parlamentar al PD ) .

39. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă :Spitalul 250 paturi în

Municipiul Urziceni

Cod 29.58.01.0035 Tip A � Obiective de investiţii în continuare

Propunere buget 2004: 1.500.000 mii lei

Motivare: Punerea în funcţiune parţială a obiectivului menţionat.

Conform bugetului pe anul 2003 investiţia avea termen de finalizare anul 2006,

iar pentru 2004 avea prevăzută suma de 15 miliarde lei.( Anexa 1)

Sursa de finanţare: Bugetul de stat � diminuarea cu 1.500.000 mii lei a

sumei de la fişa din Anexa nr.3/24/27 cod 24.69.01.10 � Alte cheltuieli de

investiţii.

Autori: dl.dep.Dorel Bahrin (Fără apartenenţă la un grup parlamentar ) ,

dl.dep.Vasile Silvian Ciupercă (Grupul Parlamentar al PSD )  şi doamna senator

Elena Sporea (Grupul Parlamentar al PSD ) .
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40. Anexa 3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă :Spital cu 250 de paturi şi

Dispensar policlinic cu 600 de consultaţii/zi municipiul Feteşti

Cod 29.58.01.0036

Tip A : Obiective de investiţii în continuare

Propunere buget 2004: 2.500.000 mii lei

Motivare: Punerea în funcţiune parţială a spitalului. Conform bugetului

pe 2003, investiţia avea termen de finalizare 2006, iar pentru 2004 avea

prevăzută suma de 17 miliarde lei.

Sursa de finanţare: Buget de stat � diminuarea cu 2.500.000 mii lei a

sumei de la fişa din Anexa nr.3/24/27 � cod 24.69.01.10 � Alte cheltuieli de

investiţii.

Autori: dl.dep.Dorel Bahrin (Fără apartenenţă la un grup parlamentar ) ,

dl.dep.Vasile Silvian Ciupercă (Grupul Parlamentar al PSD )  şi doamna senator

Elena Sporea (Grupul Parlamentar al PSD ) .

41. Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Crematoriu spital comunal

Bălţeşti � Prahova

Propunere buget 2004 : 1.000.000 mii lei

Motivare: Reluarea investiţiei.

Sursa de finanţare: Cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlul 72 Investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al

PNL) .
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42. Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Spital Sinaia

Propunere buget 2004 : 10.000.000 mii lei

Motivare: Reluarea investiţiei.

Sursa de finanţare: Cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlul 72 Investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al

PNL) .

43. Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Spital Sighişoara

Propunere buget 2004 : 5.000.000 mii lei

Motivare: Investiţie nouă.

Sursa de finanţare: Cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlul 72 Investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al

PNL) .

44. Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Spital comuna Deda

Propunere buget 2004 : 1.500.000 mii lei

Motivare: Investiţie nouă.

Sursa de finanţare: Cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlul 72 Investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .
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Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al

PNL) .

45. Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Spital Târnăveni

Propunere buget 2004 : 5.000.000 mii lei

Motivare: Investiţie nouă.

Sursa de finanţare: Cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlul 72 Investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al

PNL) .

46. Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Spital comuna Sângeorgiu de

Pădure

Propunere buget 2004 : 1.000.000 mii lei

Motivare: Investiţie nouă.

Sursa de finanţare: Cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlul 72 Investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al

PNL) .
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47. Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Dispensar comunal din comuna

Ogra

Propunere buget 2004 : 800.000 mii lei

Motivare: Investiţie nouă.

Sursa de finanţare: Cap.5101 titlul 72 şi Cap.7201 titlul 72 Investiţii ale

instituţiilor publice ale Ministerului Finanţelor Publice .

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen Nicolaescu

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al

PNL) .

48. Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Continuarea lucrărilor la

Spitalul Ineu, judeţul Arad

Propunere buget 2004 : 10.000.000 mii lei

Motivare: Spitalul a fost început în perioada 1992 � 1996, iar acum se

află într-o fază avansată de finalizare. Pentru anul 2003 i-a fost alocată suma de

5 miliarde lei. Actualul spital este total necorespunzător şi îi este arondată o

populaţie de 50.000 locuitori.

Sursa de finanţare: Din fondurile de investiţii ale Ministerului Sănătăţii .

Autori: dl.senator Avram Crăciun (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.senator Sergiu Nicolaescu (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Nicu

Cojocaru (Fără apartenenţă la un grup parlamentar )  şi doamna dep.Mihaela

Muraru Mândrea (Grupul Parlamentar al PSD ) .
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49.  Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Reparaţii şi consolidări la

Spitalul Judeţean Constanţa

Propunere buget 2004 : 67.362.000 mii lei

Motivare: Spitalul Judeţean Constanţa a fost dat în folosinţă în anul

1969. În perioada scursă nu s-a realizat nici o reparaţie cu privire la amenajări

interioare, cum ar fi : instalaţii termice, sanitare, electrice, centrală termică şi

alte utilităţi gospodăreşti. Starea deplorabilă în care se află spitalul în prezent

conduce de cele mai multe ori ca locuitorii judeţului să-şi rezolve problemele de

sănătate la Bucureşti. Situaţia este acutizată în perioada sezonului estival când

numărul de locuitori depăşeşte cifra de 2 milioane persoane. Totodată,

amplasarea spitalului în municipiul Constanţa conduce şi la asigurarea asistenţei

medicale a persoanelor străine şi a echipajelor navelor care operează în Portul

Constanţa. Pentru începerea lucrărilor de reparaţii capitale este necesară

estimativ,  în anul 2004 , suma de 67.362.000 mii lei.

Sursa de finanţare: Din rezerva de stat la dispoziţia Guvernului.

Autori: dl.dep.Baltă Tudor (Grupul Parlamentar al PSD ) şi

dl.dep.Daraban Aurel (Grupul Parlamentar al PSD ) .

50.  Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Clinica Medicală B a Spitalului

Colentina Bucureşti

Propunere buget 2004 : 20.000.000 mii lei

Motivare: Clinica medicală B are 120 de paturi. Clădirea are un foarte

mare grad de deteriorare cu risc seismic maxim, fiind un pericol iminent pentru

bolnavi şi personalul medico-sanitar. Consolidarea începută cu investiţiile

anterioare reprezintă 40 %din suma propusă vizând continuarea investiţiilor

anterioare.
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Sursa de finanţare: Rezerva bugetară a Guvernului. Cheltuieli cu

dobânzile la datoria publică.

Autori:dl.senator Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.senator

Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.senator Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) .

51.  Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Institutul Naţional de

Recuperare, Medicină-Fizică şi Balneoclimatologie, corpurile C şi D (

Clinica Universitară Recuperare Medicală III ) din Bd.Mihalache nr.11 A

Bucureşti

Propunere buget 2004 : 35.000.000 mii lei

Motivare: Corpurile fac parte din complexul SpitalicescFilantropia,

unitate de referinţă a medicinii româneşti şi primul spital laic din ţările române,

locul în care s-au pus bazele fiziologiei româneşti, de oncologie, al Academiei

de Ştiinţe Medicale. Corpul B este în stare avansată de degradare fizică în

prezent, fiind improprii activităţii medicale. Corpul C este consolidat 60 % şi are

probleme grave la hidroizolaţia terasei, reclamând urgent finalizarea

lucrărilorîncepute. Corpul D este consolidat 80 % şi prezintă infiltraţii la

hidroizolaţia terasei.

Sursa de finanţare: Rezerva bugetară a Guvernului. Cheltuieli cu

dobânzile la datoria publică.

Autori:dl.senator Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.senator

Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.senator Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) .

52.  Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Spitalul municipal Timişoara

Propunere buget 2004 : 200.000.000 mii lei
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Motivare: Obiectivul a fost prins în bugetul pe anul 2003 la  Anexa

nr.3/29/30 Cap.58.01 cod 29.58.01.0061. Investiţia a fost făcută până în 1997

ajungându-se cu construcţia într-un stadiu avansat unde s-au  cheltuit sume

importante de la bugetul statului. După 1997 s-a mai alocat sume numai pentru

conservare, iar în acest an a fost scoasă de tot din evidenţa obiectivelor de

investiţii ale Ministerului Sănătăţii . Abandonarea acestei investiţii ar înregistra

mai pierderi la nivel judeţean şi naţional.

Sursa de finanţare: Alocarea din surse externe, arierate şi redistribuiri

din sumele alocate Ministerului Sănătăţii la Cap.�Investiţii�.

Autor: dl.dep.Gheorghe Pribeanu (Grupul Parlamentar al PRM) .

53.  Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Lucrări de consolidare,

reabilitare, modificări de structuri şi informatizare la Spitalul

�Sf.Pantelimon�Brăila

Propunere buget 2004 : 10.000.000 mii lei

Motivare: Această sumă este necesară pentru susţinerea parţială a acestor

lucrări.

Sursa de finanţare: Rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.

Autori: dl.sen.Ionel Alexandru (Grupul Parlamentar al PRM) , doamna

dep.Smaranda Ionescu (Grupul Parlamentar al PRM) şi dl.dep.George Moisescu

(Grupul Parlamentar al PRM) .

54.  Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Finalizarea reparaţiilor la

Spitalul de copii Brăila

Propunere buget 2004 : 5.000.000 mii lei

Motivare: Această sumă este necesară pentru finalizarea lucrărilor de

reparaţii.
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Sursa de finanţare: Rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.

Autori: dl.sen.Ionel Alexandru (Grupul Parlamentar al PRM) , doamna

dep.Smaranda Ionescu (Grupul Parlamentar al PRM) şi dl.dep.George Moisescu

(Grupul Parlamentar al PRM) .

55.  Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă, la pag. 1 cu următorul cod

24.58.01.0009 : Tip A  : Continuarea construcţiei Spitalului din Ineu,

judeţul Arad

Propunere buget 2004 : 20.000.000 mii lei

Motivare: Structura de rezistenţă a obiectivului este executată dar nu sunt

realizate închiderile şi nu s-a demarat finisajul pentru a se finaliza noul spital,

căruia îi sunt arondaţi 35 � 40.000 locuitori.

Sursa de finanţare: Diminuarea cu 20.000.000 mii lei a sumei din Anexa

nr.3/24/27 pag.183 cod 24.69.01.10 �Alte cheltuieli de investiţii�.

Autor: doamna dep.Mihaela Muraru Mândrea (Grupul Parlamentar al

PSD ) .

56.  Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Modernizare Dispensar

Medical comuna Isverna, judeţul Mehedinţi

Propunere buget 2004 : 5.000.000 mii lei

Motivare: Dispensarul medical este  total impropriu, desfăşurării

activităţii medicale. În condiţiile în care pe listele medicilor de familie figurează

mii de pacienţi, atât în Isverna cât şi din localităţile învecinate, se impune

reabilitarea acestui dispensar medical.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.dep.Mihai Stânişoară (Grupul Parlamentar al PD ) .



41

57.  Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Continuarea lucrărilor la

blocul materno-infantil din municipiul Drobeta Turnu-Severin, judeţul

Mehedinţi

Propunere buget 2004 : 30.000.000 mii lei

Motivare: Blocul materno-infantil este o necesitate pentru municipiul

Drobeta Turnu Severin, lucrările se află într-o fază incipientă, iar necontinuarea

lucrărilor ar duce la degradarea totatlă a construcţiei.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.dep.Mihai Stânişoară (Grupul Parlamentar al PD ) .

58.  Anexa nr.3/24/27

Cap.58.01 � Se introduce o fişă nouă : Spitalul judeţean Sighetul

Marmaţiei, judeţul Maramureş

Propunere buget 2004 : 8.000.000 mii lei

Motivare: Suma este necesară pentru reparaţii capitale şi amenajări.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM) .

59. Anexa nr.4 � Sume defalcate din impozitul pe venit pentru

bugetele locale pe anul 2004

Nr.crt.34 � Sibiu � Protecţia socială privind asigurarea ajutorului social,

ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi susţinerea sistemului de protecţie a

persoanelor cu handicap � pentru reparaţii la Căminul Spital de bătrâni Sibiu.

- mii lei �

Buget 2004 Propunere Diferenţa solicitată
187.789.000 189.289.000 + 1.500.000
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Motivare: pentru reparaţia acoperişului, clădirii, repararea faţadelor şi a

pereţilor interiori, reparaţii la tâmplăria interioară şi exterioară şi igienizarea

saloanelor.

Sursa de finanţare: Prin alocare bugetară.

Autori: dl.dep.Paul Magheru (Grupul Parlamentar al PRM) şi dl.dep.Ilie

Merce (Grupul Parlamentar al PRM) .

III. Anexa 10 � Bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate

60. Cap.0001 � Venituri � Total

-miliarde lei-

Buget 2004 Propunere Diferenţe

Venituri total
din care:

64.771 79.841 + 15.070

Venituri curente 63.996 63.521 - 475
Soldul contului

curent
- 13.300 + 13.300

Soldul fondului
de rezervă

- 3.020 + 3.020

Motivare: La stabilirea bugetului Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate � venituri totale, Ministerul Finanţelor Publice a aplicat indexarea cu

indicele prognozat al infalţiei pe anul 2004 la bugetul pe anul 2003, nerectificat.

La fundamentarea propunerii de buget Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate a avut în vedere venituri curente în sumă de 63.521 miliarde lei

colectate de la contribuabili, estimate pe baza salariului mediu brut şi a venitului

impozabil, corelate cu indicatorii macroeconomici furnizaţi de Ministerul

Dezvoltării şi Prognozei, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi

Ministerul Finanţelor Publice , avându-se în vedere un grad de colectare de 86 %

la contribuţiile persoanelor asigurate, 86 % pentru contribuţiile angajatorilor,

persoane fizice sau juridice care angajează personal salariat şi 70 % pentru liber
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profesionişti. Suplimentarea propusă provine şi din utilizarea disponibilităţilor în

valoare de 13.300 miliarde lei şi a fondului de rezervă de 3.020 miliarde lei.

În consecinţă, suplimentarea �Veniturilor totale� nu este o cifră eronată

faţă de rata inflaţiei şi totodată este perfect realizabilă din sursele menţionate

mai sus, respectând, în acelaşi timp, principiul solidarităţii şi subsidiarităţii, ca şi

prevederile legale privind obligaţia statului de a vira în contul Casei Naţionale

de Asigurări de Sănătate sumele pentru persoanele scutite de plata contribuţiei la

asigurările de sănătate. Pentru realizarea unui astfel de buget este absolută

nevoie de autonomia financiară a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de

a-şi fundamenta bugetul fără ingerinţa Ministerului Finanţelor Publice , cu atât

mai mult cu cât specificul activităţii în unele sectoare de activitate ( cum sunt :

hemodializa, diabetul, etc.) impune construcţia de buget multianual, care dă

posibilitatea continuării tratamentelor medicale pe mai mulţi ani.

Sursa de finanţare: Diferenţa solicitată se deduce din soldul contului

curent în sumă de 13.300 miliarde lei şi soldul fondului de rezervă de 3.020

miliarde lei , sume existente la ora actuală şi blocată de Ministerul Finanţelor

Publice în trezorerie.

601.  Tot la Cap.0001 � Venituri � Total se introduce un amendament

nou:

- miliarde lei-

Buget 2004 Propunere Diferenţe
Contribuţii de la

categoriile de
persoane asigurate

în baza legilor
speciale

- 1.252 + 1.252

Contribuţii
pensionari

- 8.002 + 8.002

+ 9.254
Motivare: Aceste categorii de persoane asistate în baza unor legi speciale

sunt scutite de plata contribuţiei , dar ele beneficiază de asistenţa medicală

necesară şi de aceea este nevoie ca în virtutea principiului solidarităţii şi
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subsidiarităţii, ca statul care le-a acordat această facilitate, să contribuie la

susţinerea fondului de asigurări de sănătate. Astfel, creşterea de 9.254 miliarde

lei provine de la :

- persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-Lege

nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi

completările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în

România cu începere de la 6 septembrie 1940 până  la 6 martie 1945 din motive

etnice, aprobată prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările

ulterioare, prin Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată şi persoanele

prevăzute la art.2 din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi

acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor

pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din

drepturile băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii în

sumă de 56,4 miliarde lei;

- persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă,

pensie sau alte surse şi se află în îngrijirea familiei;

- pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii

I.O.V.R. şi alte categorii de pensionari în sumă de 877,5 miliarde lei;

- bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate

stabilite de Ministerul Sănătăţii , până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă

nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

- femeile însărcinate sau lăuzele , dacă nu au nici un venit sau au

venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară;
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- persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor

social, potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările

şi completările ulterioare;

- persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art.105,

113 sau 114 din Codul penal; persoanele care se află în perioada de amânare sau

întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;

- persoanelor beneficiare de ajutor social , 150,7 miliarde lei;

- pensionarilor în sumă de 8.002,2 miliarde lei.

Sursa de finanţare: De la bugetul de stat , din bugetele ministerelor şi

instituţiilor respective ( Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,

Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, Ministerul Apărării

Naţionale , Ministerul Administraţiei şi Internelor, bugetul Consiliilor Locale ).

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul
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Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD ) .

61. Cap.5016 Cheltuieli � Total

- miliarde lei �

- 

Buget 2004 Propunere Diferenţe

Cheltuieli-total
din care:

64.152 84.927 + 20.776

Cheltuieli de personal
(02 )

663 693 + 30

Cheltuieli materiale şi
servicii ( 20 )

63.289 83.850 + 20.561

Cheltuieli de capital
( 70 )

200 384 + 184

Motivare: Cheltuielile pentru servicii medicale prezintă , an de an,  o

majorare semnificativă datorită creşterii costurilor serviciilor medicale. La

fundamentarea acestor cheltuieli s-a avut în vedere şi achitarea datoriilor în

sumă de 5.196 miliarde lei. Este necesară majorarea cheltuielilor materiale şi de

servicii medicale pentru că au intervenit modificări privind acordarea serviciilor

medicale în toate domeniile asistenţei medicale. Astfel, în asistenţa medicală

primară este necesară o sumă de 3.747,2 miliarde lei , calculându-se la un număr

de 21.772.774  asiguraţi pe grupe de vârstă înscrişi pe listele medicilor de

familie modalitatea de plată �per capita� şi pe serviciu la valoarea punctului din

anul 2003 indexată cu inflaţia prognozată pe anul 2004. În asistenţa ambulatorie

de specialitate se impune creşterea cheltuielilor deoarece comparativ cu asistenţa
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medicală spitalicească este mult mai eficientă, cu consecinţe pozitive atât pentru

pacient cât şi pentru sistem, reducând proporţional numărul cazurilor spitalizate.

Un accent deosebit s-a pus pe achiziţionarea medicamentelor şi

materialelor sanitare utilizate în spital sau în ambulatoriu, specifice unor boli

cronice, sau pentru susţinerea unor programe de sănătate pentru care , pentru

anul 2004, s-a prognozat suma de 9.305,8 miliarde lei. Deşi Ministerul Sănătăţii

a organizat licitaţiile naţionale pentru achiziţionarea acestor medicamente şi

materiale specifice , susţinerea lor financiară este făcută de către Casa Naţională

de Asigurări de Sănătate prin fondul naţional unic de sănătate. Menţionăm faptul

că întreruperea tratamentului acestor boli din lipsă de fonduri necesită cursuri

mult mai mari pentru revenirea la starea de sănătate anterioară a pacientului.

Pentru dispozitivele medicale destinate corectării şli recuperării

deficienţelor organice sau funcţionale este necesară o sumă de 474,1 miliarde

lei, din care 15,2 miliarde lei reprezintă arierate ale anului 2003, existând liste de

aşteptare a cererilor de peste 4 ani .

Asistenţa medicală spitalicească este domeniul cu cea mai mare

adresabilitate din partea asiguraţilor, ceea ce face ca cea mai mare parte din

resursele sistemului să se consume în acest sector , astfel că suma propusă este

de 44.438,1 miliarde lei pentru anul 2004, la care se adaugă arieratele

înregistrate la 31 decembrie 2002 şi rămase nedecontate în sumă de 5.195,7

miliarde lei. Având în vedere că serviciile medicale spitaliceşti au o pondere de

circa 60 � 70 % din totalul cheltuielilor pentru servicii medicale ( în Uniunea

Europeană ponderea acestor servicii este 40 � 50 % ), se impune reorganizarea

unităţilor sanitare cu paturi pentru gestionarea eficientă a resurselor şi acordarea

unor servicii medicale de calitate.

Sursa de finanţare: Creşterea veniturilor prin recuperările de creanţe,

utilizarea disponibilului din fondul curent şi contul de rezervă.
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Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul

Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD )  şi dl.dep.Anton Ionescu (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.Victor Paul Dobre (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen

Nicolaescu (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul

Parlamentar al PNL)  şi dl.dep.Winkler Iuliu (Grupul Parlamentar al UDMR).
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62. Cap. 7316 - Cheltuieli de administrare a fondului

Titlul 70 � Cheltuieli de capital

-miliarde lei-

Buget 2004 Propunere Diferenţe

Titlul 20 250 828 + 578
Titlul 70 200 384 + 185

+ 763

Motivare: Propunerea de majorare a celor două titluri bugetare este

justificată de necesitatea folosirii sumei de  683 miliarde lei , din surplusul total

de 763 miliarde lei, pentru finalizarea sistemului informatic integrat la nivelul

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate.

Realizarea sistemului informatic unic integrat al Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate s-a iniţiat în baza Hotărârii Guvernului nr.897/1999 şi a

Hotărârii Guvernului nr. 876/2002 , iar pentru Casa Asigurărilor de Sănătate a

Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti  baza

legală este Hotărârea Guvernului nr. 1252/2000.

Prin neasigurarea prevederilor de cheltuieli pe anul 2004 la nivelul

solicitat cu această destinaţie, contractele nu se vor mai derula creându-se

implicaţii de natură atât juridică cât şi economică, sumele achitate fiind

considerate cheltuieli neeconomicoase, considerăm necesară continuarea acţiunii

de implementare a sistemului informatic unic integrat, în vederea asigurării unor

condiţii optime de derulare a activităţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

de gestionare a fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Necesitatea realizării unui sistem informatic integrat rezide în nevoia de

evidenţă strictă a asiguraţilor, a contribuţiei lor la asigurările de sănătate, de

evidenţa serviciilor medicale şi farmaceutice acordate asiguraţilor, de evidenţă a

furnizorilor de servicii medicale. De asemenea, asigură schimbul de informaţii

între instituţiile abilitate în gestionarea sistemului de sănătate şi între alte

instituţii ca Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Educaţiei ,
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Cercetării şi Tineretului , Ministerul Sănătăţii , Agenţia Naţională de Ocupare a

Forţei de Muncă. Sistemul integrat informatic este necesar şi pentru evidenţa

decontării serviciilor medicale, pentru mărirea şi recuperarea creanţelor,

derularea contractelor pentru programele naţionale de sănătate asigurând

transparenţa deplină în alocarea şi gestionarea fondului de asigurări de sănătate.

Sursa de finanţare: Diferenţa solicitată este acoperită în conformitate cu

sursele de finanţare a veniturilor propuse prin majorarea corespunzătoare a

cheltuielilor materiale şi servicii precum şi a cheltuielilor de capital.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul

Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul
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Parlamentar al PSD )  şi dl.dep.Anton Ionescu (Grupul Parlamentar al PNL) ,

dl.dep.Victor Paul Dobre (Grupul Parlamentar al PNL) , dl.dep.Eugen

Nicolaescu (Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul

Parlamentar al PNL) .

63. Cap.9516 � Fonduri de rezervă

Subcap.06 � Fondul de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate

-miliarde lei-

Buget 2004 Propunere Diferenţe

Subcap.06 358 635 + 277

Motivare: Fondul  de rezervă, în cotă de 1 % este prevăzut a se constitui

conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 numai la nivelul

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Sursa de finanţare: Diferenţa solicitată este acoperită în conformitate cu

sursele de finanţare propuse.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul
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Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul

Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD ) .

64. Cap.9916 � Excedent/Deficit

- miliarde lei �

Buget 2004 Propunere Diferenţa
Excedent/Deficit + 262 - 262 -

Motivare: Pentru asigurarea unei balanţe bugetare echilibrate în care

veniturile sunt egale cu cheltuielile . În condiţiile în care sistemul sanitar se

confruntă cu situaţia de criză este normal ca toate veniturile colectate să fie

folosite în cursul unui an bugetar.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al
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Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

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

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Fără apartenenţă la un grup

parlamentar ) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.Man Mircea ( Grupul Parlamentar al PD ),  Comisia pentru sănătate,

ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin Găucan (Grupul

Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa (Grupul Parlamentar

PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala Vajda

(Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD ) .

CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL PRIVIND

PROIECTUL LEGII BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2004

PENTRU SĂNĂTATE

În urma analizării bugetului alocat sănătăţii pentru anul 2004 ( bugetul

Ministerului  Sănătăţii şi Familiei  şi Bugetul Fondului de asigurări sociale de
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sănătate ), cele 2 comisii pentru sănătate ale Parlamentului au apreciat

următoarele :

- bugetul pentru sănătate pentru anul 2004, în termeni reali, este cu

0,08 %  din PIB mai mic comparativ cu bugetul sănătăţii pentru anul 2003, care

a fost de 3,8 % din PIB , la un nivel al ratei inflaţiei pentru anul 2003 estimat la

14 % . Se constată tendinţa decrescătoare a procentului din PIB alocat sănătăţii.

Deşi creşterea PIB pe anul 2003 este estimată la 2,4 % bugetul pentru sănătate

pe anul 2003 a fost proiectat cu o creştere de 1,7% faţă de anul 2002. Dacă în

anul 2002, bugetul pentru sănătate a reprezentat 4,2 % din PIB, pentru anul 2003

se înregistrează o scădere de 3,8 % din PIB, în timp ce în anul 2004  3,7 % din

PIB . Bugetul Ministerului Sănătăţii  participă cu doar 0,7 % din  PIB. În

comparaţie cu rata inflaţiei prognozată pentru anul 2004 de 9 %, considerăm că

bugetul de stat pe anul 2004, secţiunea pentru sănătate, este mai mic decât s-ar fi

cuvenit pentru că această rată a fost actualizată la nivelul bugetului nerectificat

pe 2003. Creşterea bugetului Ministerului Sănătăţii pe 2004 a fost făcută numai

pe seama fondurilor externe nerambursabile în valoare de 1.390 miliarde lei,

care de fapt sunt o donaţie ;

- deşi atât Ministerul Sănătăţii cât şi Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate au înaintat Ministerului Finanţelor Publice propuneri de buget bine

documentate, aceste propuneri nu au fost luate în considerare la întocmirea

proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2004; MinisterulFinanţelor

Publice a impus celor două instituţii recalcularea indicatorilor luând drept bază

de referinţă indicatorii din bugetul de stat pentru anul 2003 nerectificat, la care

s-au aplicat majorări de 9%, respectiv cu rata inflaţiei prognozată pentru anul

2004;

- de asemenea, Ministerul Finanţelor Publice a încălcat flagrant

prevederile Legii finanţelor publice prin care ordonatorul principal de credite,

respectiv Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, au

dreptul de a-şi repartiza cheltuielile pe capitolele şi subcapitolele bugetare;
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Ministerul Finanţelor Publice nu dispune de competenţa necesară de a lua astfel

de decizii care implică modificarea strategiei de reformă în domeniul ocrotirii

sănătăţii;

- Ministerul Finanţelor Publice nu a aprobat ca disponibilitatea

fondului unic de asigurări sociale de sănătate în valoare de 13.300 miliarde lei să

fie incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli, încălcând Legea finanţelor publice

şi nerespectând concluziile enunţate în raportul Curţii de Conturi ce stipulează

includerea acestor sume în buget ;

- fondul de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de

3.020 miliarde lei nu are încă stabilita metodologia de utilizare , aceasta fiind un

pretext pentru a nu fi inclus în buget ;

- reducerea cheltuielilor de administrare şi întreţinere de la 683

miliarde lei propuse de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la 200 miliarde

lei aprobate de Ministerul Finanţelor Publice face imposibilă instalarea şi

funcţionarea sistemului informatic integrat ;

- programele naţionale de sănătate cum sunt cele de HIV/SIDA ,

tuberculoză, cancer şi diabet zaharat sunt subfinanţate punând în pericol viaţa

pacienţilor;

- preţurile medicamentelor de import sunt de 20 % până la 63% mai

mari în România decât în restul ţărilor Europei prin aplicarea TVA-ului de 19% ,

a taxelor vamale a marjei de distribuţie şi a coeficientului de risc, neţinându-se

cont de propunerile legislative ale Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei

Deputaţilor  privind reducerea acestor taxe ;

- este necesară stabilirea unei forme optime de funcţionare a

ambulatoriilor de spital, întrucât acestea reprezintă segmentul tampon între

asistenţa primară şi cea spitalicească;

- se impune necesitatea implementării unei baze informaţionale

pentru a se aplica sistemul de finanţare DRG în toate spitalele;
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- sistemul unic informatic integrat la nivelul Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate şi alcaselor de asigurări este necesar atât pentru a asigura

buna funcţionare şi eficienţa sistemului sanitar cât şi pentru a dovedi că aşa

numita risipă din sistemul sanitar nu există în realitate;

- bugetul pentru sănătate programat pentru anul 2004 nu ţine seama

de marile datorii acumulate, înregistrate de casele de asigurări de sănătate la

plata furnizorilor de servicii medicale şi medicamente şi care se ridică la

aproximativ 5.700 miliarde lei, sumă care va greva asupra  bugetului Fondului

pentru asigurări sociale de sănătate programat pentru anul 2004. Neachitarea, cu

prioritate, a acestor datorii va duce, în scurt timp, la blocarea funcţionării

sistemului sanitar cu grave repercursiuni asupra sănătăţii populaţiei . S-au

angajat deja datorii  pe anul 2004 ;

- contribuţiile la fondul de asigurări de sănătate ale persoanelor

scutite de la plata asigurărilor de sănătate prin legi speciale � veterani de război,

deţinuţi, persecutaţi politic, pensionari trebuie achitate de alte instituţii ale

statului în virtutea principiului solidarităţii şi subsidiarităţii, pentru a nu

prejudicia asistenţa medicală a populaţiei prin diminuarea veniturilor bugetului;

- se menţine administrarea fondului de asigurări sociale de sănătate

de către Ministerul Finanţelor Publice, ceea ce exclude autonomia financiară

reală a Casei  Naţionale de Asigurări de Sănătate ;

- salarizarea personalului din sectorul sanitar este sub limita

demnităţii profesiei şi cea mai mică din ţările Uniunii Europene şi ţările

candidate  şi nu reflectă valoarea socială a muncii depuse, fiind în acelaşi timp,

inadmisibil de mici în comparaţie cu alte sectoare bugetare cu funcţii

echivalente;

- situaţia sistemului sanitar este extrem de gravă având în vedere

că de la 1 noiembrie 2003 nu mai există credite bugetare pentru finanţarea

spitalelor , ceea ce presupune fie oprirea activităţii spitaliceşti cu consecinţe

dezastruoase asupra populaţiei, fie încadrarea ordonatorilor secundari de
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credite � respectiv directorii de spitale  - într-un domeniu de infracţiune

penală prin angajarea spitalului în contracte fără acoperire bugetară.

Din 1990 se constată o scădere a bugetului alocat sănătăţii  cu o uşoară

creştere în 2001, anulată însă de rata inflaţiei  . Această scădere care se

înregistrează şi în anul 2004 poate fi considerată cauza principală a degradării

stării de sănătate a populaţiei. Astfel, morbiditatea generală în anul 2000 a fost

de 60.663 la suta de mii de locuitori , ceea ce reprezintă 80 % din populaţia

României. În ceea ce priveşte morbiditatea specifică,  tuberculoza creşte de la 70

la suta de mii de locuitori în 1990 la 105,5 la suta de mii de locuitori în 2000,

România ocupând primul loc în Europa; pentru bolile aparatului cardiovascular

valorile morbidităţii sunt de 3.023,8 la suta de mii de locuitori. Mortalitatea

generală cunoaşte o creştere constantă ajungând în 1999 la 12,1 0/00 , principalele

cauze de deces fiind  bolile cardiovasculare, tumorile maligne şi boli ale

aparatului respirator. Mortalitatea infantilă este cea mai înaltă din Europa fiind

de 20,5 0/00, sporul natural este negativ . Durata medie de viaţă este 66,8 ani

pentru ambele sexe , fiind una din cele mai scăzute din Europa.

În consecinţă, cele două comisii au apreciat că sunt necesare următoarele

măsuri legislative:

1. Instituţionalizarea autonomiei reale a Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate astfel încât aceasta să devină ordonator principal de credite ,

respectiv să dispună de posibilitatea utilizării libere a fondurilor colectate, fără

nici o ingerinţă din partea Ministerului  Finanţelor Publice sau a Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .

2. Necesitatea ca bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate să

fie constituit de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mod autonom

fără ingerinţa Ministerului Finanţelor Publice , iar utilizarea fondurilor să fie

controlată de către Curtea de Conturi.
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3. Necesitatea creşterii salarizării personalului din sectorul sanitar prin

modificarea grilei de salarizare pentru a fi în concordanţă cu valoarea socială a

muncii depuse.

4. Suplimentarea finanţării programelor naţionale de sănătate :

programul comunitar de sănătate publică pentru bolile cu transmitere sexuală ,

tuberculoză, HIV/SIDA ; programul de prevenire şi control al bolilor

netransmisibile în special pentru bolile cardiovasculare, cancere, diabet zaharat.

                   PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE,

 DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                 SEN.ILIE ILAŞCU

       SECRETAR,                    SECRETAR,

 DEP.FARM.ION BURNEI                                    SEN.DR.ION  ILIESCU
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