
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/436/ 22  octombrie 2003

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de   21   şi 22.10.2003

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat

lucrările în ziua de 21.10.2003  între orele 15,00 � 18,00 şi în ziua de 22.10.2003

între orele 9,00 � 14,00 , având următoarea ordine de zi :

1. Dezbateri asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004,

secţiunea pentru sănătate ( avizare ).

2. Dezbateri asupra  proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de

stat pe anul 2004 ( avizare ).

3. Dezbateri în fond asupra propunerii legislative privind statutul

medicului de medicina muncii şi organizarea serviciilor de medicina muncii (PL

nr.337/2003).

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

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

unanimitate.

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

pentru clarificarea tuturor aspectelor care  fac obiectul dezbaterilor asupra

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

fost invitaţi, pentru a-şi expune punctul de vedere, distinşii reprezentanţi ai

Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

În deschiderea acestor audieri, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
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comisiei a expus o sinteză a evoluţiei comparate a indicatorilor care fac obiectul

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

Astfel, sumele alocate pentru sănătate pentru anul 2004 reprezintă

3,72 % din PIB, în comparaţie cu 3,8 % din PIB pentru anul 2003, respectiv o

scădere a ponderii de 0,08 %. Pentru anul 2004, sumele alocate din bugetul de

stat vor reprezenta doar 0,72 % din PIB, iar contribuţiile asiguraţilor ce urmaeză

a fi colectate la fondul unic de asigurări sociale de sănătate sunt preponderente şi

vor reprezenta 3,0 % din PIB. Toate aceste sume vor fi supuse unei rate a

inflaţiei prognozate pentru anul 2004 de 9,0 %.

Pentru bugetul Ministerului Sănătăţii pentru anul 2004 au fost alocate

14.893 miliarde lei, reprezentând o creştere în cifre absolute de 2.250 miliarde

lei, faţă de anul 2003, respectiv  în cifre relative de 17,8 %. Din această sumă, de

14.893 miliarde lei, sunt alocate de la bugetul de stat doar 10.349 miliarde lei,

restul sumei de 4.544 miliarde lei reprezentând credite externe ( 2.758 miliarde

lei), venituri proprii ale unităţilor sanitare ( 396 miliarde lei ) şi fonduri externe

nerambursabile ( 1.390 miliarde lei).

Bugetul fondului unic de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2004

va înregistra 64.771 miliarde lei, cu o creştere în cifre absolute de 8.838 miliarde

lei faţă de anul 2003, respectiv o creştere de 15,8 %, deşi Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate a înaintat Ministerului Finanţelor Publice propuneri

fundamentate de venituri în sumă de 79.841 miliarde lei. Veniturile totale

propuse de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt formate de

venituri curente în sumă de 63.521 miliarde lei, soldul curent de 13.300 miliarde

lei şi soldul fondului de rezervă de 3.020 miliarde lei.

În ceea ce priveşte capitolul Cheltuieli totale, Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate a înaintat Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2004

propunerea de 84.928 miliarde lei, cu 20.776 miliarde lei mai mare decât cifra

din proiectul de buget.

Din această sumă propusă , 83.022 miliarde lei o reprezintă cheltuielile
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pentru servicii medicale şi medicamente, pentru anul 2004, în care sunt incluse

şi datoriile unităţilor sanitare în sumă de 5.196 miliarde lei. Diferenţa propusă de

1.906 miliarde lei o reprezintă cheltuielile de administrare a fondului.

În aceste condiţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate propune

pentru anul 2004 un deficit de � 5.722 miliarde lei, ca diferenţă între veniturile

totale şi cheltuielile totale propuse, sumă care ar urma să fie acoperită de la

bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art.50 alin.(3) din Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 150/2002.

Domnia sa a ţinut să sublinieze că, deşi ministrul interimar al sănătăţii a

acuzat corpul medical de jaf şi risipă, criza profundă din sistemul sanitar se

datorează în primul rând subfinanţării. Cu toate că în soldul curent există suma

de 13.300 miliarde lei , iar creanţele totale înregistrează o valoare de 28.014

miliarde lei, sistemul sanitar este în colaps, iar  salariile precum şi aprecierile la

adresa corpului medical sunt de-a dreptul jignitoare.

Pe parcursul celor 3 ani care s-au scurs de la începutul actualei

legislaturi, a mai subliniat domnia sa , comisiile de sănătate ale celor două

Camere, prin consecvenţa şi profesionalismul de care au dat dovadă, au înaintat ,

an de an, numeroase amendamente pertinente asupra bugetului de stat şi care au

vizat asigurarea populaţiei cu servicii medicale de calitate, prin finanţarea

corepunzătoare  a sistemului sanitar.

În urma audierii distinşilor reprezentanţi si Ministerului Sănătăţii şi ai

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , precum şi a discuţiilor care au urmat

s-au putut desprinde următoarele aspecte:

- 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; Ministerul Finanţelor

Publice a impus celor două instituţii recalcularea indicatorilor luând drept bază

de referinţă indicatorii din bugetul de stat pentru anul 2003 nerectificat, la care
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s-au aplicat majorări de 9 %, respectiv cu rata inflaţiei prognozată pentru anul

2004;

- de asemenea, Ministerul Finanţelor Publice a înacălcat flagrant

prevederile Legii finanţelor publice prin care ordonatorii principali de credite,

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

dreptul de a-şi repartiza cheltuielile pe capitole şi subcapitole bugetare;

Ministerul Finanţelor Publice nu dispune de competenţa necesară de a lua astfel

de decizii care implică modificarea strategiei de reformă în domeniul ocrotirii

sănătăţii;

- la rectificarea bugetară din luna noiembrie 2003, nu s-a avut în

vedere achitarea restului de datorii înregistrate de unităţile sanitare la serviciile

medicale, medicamente şi materiale sanitare; în prezent, achitarea acestor datorii

intră în sarcina bugetului fondului unic de asigurări sociale pe 2004;

- la fundamentarea veniturilor, în sumă de 79.841 miliarde lei, Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate a avut în vedere venituri curente estimate la

63.521 miliarde lei, recuperările din creanţe în sumă de 9.616 miliarde lei

estimate de casele de asigurări de sănătate a se recupera în anul 2004,

disponibilităţile de cont în sumă de 13.300 miliarde lei ,  ca sarcină trasată de

Curtea de Conturi în urma controlului efectuat, precum şi a fondului de rezervă

de 3.020 miliarde lei;

- la fundamentarea cheltuielilor pentru serviciile medicale în sumă de

83.022 miliarde lei, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a avut în vedere

propunerile caselor de asigurări de sănătate, indicatorii de morbiditate,

majorarea anuală semnificativă datorată creşterii costurilor serviciilor medicale

în general şi a celor din asistenţa medicală în special, precum şi achitarea

datoriilor  unităţilor spitaliceşti în sumă de 5.196 miliarde lei;

- de asemenea, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a mai

solicitat majorarea corespunzătoare la cheltuieli de administrare a fondului cu

792 miliarde lei, necesar în principal  implementării sistemului informatic unic
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integrat la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministerului

Sănătăţii ; prin implementarea sistemului informatic unic integrat se va putea

introduce şi cardul electronic pentru evidenţa asiguraţilor; a fost prevăzută şi

amenajarea corespunzătoare a spaţiilor pentru oficiile de calcul din 14 judeţe;

prin introducerea sistemului informatic se vor putea obţine economii; s-a

subliniat că, odată cu intrarea în funcţiune a sistemului informatic unic integrat o

mare parte din prezentele acuze ale ministrului interimar al sănătăţii , nu vor mai

avea obiect;

- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a mai solicitat respectarea

nivelului fondului de rezervă , în cotă de 1 %, prevăzut a se constitui , conform

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

Naţionale de Asigurări de Sănătate ;

- reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate au atenţionat asupra numărului mare de categorii de

persoane, prevăzute în legi speciale, care beneficiază de asigurarea de sănătate

fără contribuţie personală ( pensionari, veterani, revoluţionari, persoane cu

handicap, etc.), prin încălcarea principiilor de solidaritate  şi subsidiaritate

prevăzute de lege; pentru asigurarea acestor categorii de persoane, cotele

aferente ar trebui virate la fond din bugetele ministerelor de resort ( Ministerul

Muncii , Solidarităţii Sociale şi Familiei , Ministerul Apărării Naţionale şi

Ministerul Administraţiei şi Internelor ); s-a estimat că , pentru anul 2004, suma

aferentă  plăţii acestor cote grevează fondul unic de asigurări sociale de  sănătate

cu 9.254 miliarde lei; aceste sume pot fi folosite pentru achitarea serviciilor

medicale şi medicamentelor necesare;

- în elaborarea propunerilor de buget, Ministerul Sănătăţii a avut în

vedere sarcinile care-i revin prin Programul de guvernare 2001 � 2004, Planul

economic de preaderare şi Itinerariul de parcurs, precum şi celelalte documente

programatice care au ca ţintă îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei; în

urma a mai multor runde de discuţii purtate la Ministerul Finanţelor Publice,
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referitoare la proiectul de buget pe anul 2004, au rezultat o serie de divergenţe

asupra unor titluri de cheltuieli care necesitau o alocare suplimentară de fonduri;

- astfel, la �Cheltuieli materiale şi servicii� a fost susţinută suma de

2.162 miliarde lei care este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor, a

activităţilor şi indicatorilor prevăzuţi în programele de sănătate pe anul 2004,

îndeosebi pentru programul comunitar de sănătate publică; Ministerul Finanţelor

Publice a  aprobat suma de 1.818 miliarde lei, sumă care este insuficientă ;

- la �Cheltuieli de capital� a fost solicitată suma de 1.145 miliarde lei

şi  aprobată la nivelul sumei de 1.029 miliarde lei; suma solicitată este destinată

finalizării şi punerii în funcţiune a unui număr de 27 obiective de investiţii care

reprezintă jumătate din obiectivele de investiţii cuprinse în programul

Ministerului Sănătăţii , consolidarea unui număr de 20 de clădiri şi achitarea

taxelor vamale, comisionului vamal şi a TVA aferente derulării contractelor de

achiziţii din credite externe cu garanţie guvernamentală; neaprobarea acestor

sume va duce la distrugerea obiectivelor de investiţii rămase nefinalizate,

punerea în pericol a persoanelor şi bunurilor din clădirile neconsolidate şi

blocarea contractelor de achiziţii externe aflate în derulare;

- de asemenea, la intrări de credite externe s-au solicitat 5.140

miliarde lei faţă de suma aprobată de 2.758 miliarde lei, existând posibilitatea

blocării achiziţiilor pe bază de garanţii guvernamentale;

- reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au subliniat că, având în

vedere cele menţionate, bugetul Ministerului Sănătăţii pentru anul 2004  aprobat

de Ministerul Finanţelor Publice nu prezintă nici o creştere reală faţă de bugetul

pentru anul 2003.

În finalul acestor audieri şi dezbateri, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei a concluzionat următoarele:

- sumele alocate pentru sănătate prin proiectul de buget de stat pe

anul 2004 sunt, în valori reale , mai mici decât în anul 2003; ponderea acestor

sume în PIB a scăzut , de la 3,8 % în anul 2003,  la 3,72 % pentru anul 2004;
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- atât  propunerile Ministerului Sănătăţii cât şi cele ale Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate au fost respinse sistematic, ca şi în anii

trecuţi, de către Ministerul Finanţelor Publice, neexistând o justificare

temeinică; Ministerul Finanţelor Publice a luat în calcul indicatorii din bugetul

de stat pe anul 2003, nerectificat, la care a aplicat  mecanic rata prognozată a

inflaţiei de 9 %;

- Ministerul Finanţelor Publice a încălcat Legea finanţelor publice

împiedicând ordonatorii principali de credite, respectiv Ministerul Sănătăţii şi

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , să-şi distribuie cheltuielile pe capitole

şi subcapitole; Ministerul Finanţelor Publice nu are competenţa de a opera

aceste defalcări;

- limitarea bugetară a veniturilor şi cheltuielilor, justificată de

�economii� la sănătatea populaţiei, reprezintă o risipă a resurselor financiare

existente şi totodată un atac la sănătatea oamenilor;

- sistemul unic informatic integrat este necesar atât pentru buna

funcţionare a sistemului sanitar cât şi pentru a dovedi că aşa zisă �risipă� nu

există; amânarea, fără nici o justificare,  a implementării sistemului informatic

arată că nu se doreşte un control serios şi nici tragerea la răspundere a celor cu

adevărat  vinovaţi de actuala criză sanitară;

- incriminarea, în bloc, a corpului medical nu reprezintă decât o

manevră de distragere a atenţiei opiniei publice de la adevărata cauză a crizei

grave cu care se confruntă sistemul sanitar şi anume subfinanţarea cronică;

- Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor va

materializa propunerile înaintate de către Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională

de Asigurări de Sănătate în amendamente la proiectul Legii bugetului de stat pe

anul 2004, secţiunea pentru sănătate, amendamente care vor purta şi girul

Comisiei pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului.

Dezbaterile asupra proiectului Legii asigurărilor sociale de stat pe anul

2004 au fost amânate pentru viitoarea şedinţă comună a comisiei.
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La punctul al treilea  al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie

a procedat la  dezbateri generale  asupra propunerii  legislative privind statutul

medicului de medicina muncii şi organizarea serviciilor de medicina muncii.

Comisia consideră că propunerea legislativă este oportună întrucât

prevede atribuţii specifice pentru medicul specialist de medicina muncii care are

un rol preponderent  profilactic , asigurând îndeosebi examenele medicale la

angajare, urmărirea medicală a adaptării în muncă, controlul medical periodic şi

prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Audierile care au avut loc cu ocazia examinării prezentei propuneri

legislative au subliniat necesitatea promovării de urgenţă a acesteia. Propunerea

legislativă corespunde principiilor fundamentale cuprinse în recomandările

Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ale Oficiului Regional pentru Europa, ale

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, precum şi ale Uniunii Europene a Medicilor

Specialişti. Statutul medicului de medicina muncii reprezintă o idee nouă,

europeană , deoarece în această viziune medicul  specialist de medicina muncii

este considerat un evaluator al stării de sănătate .

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să continuie

dezbaterile asupra propunerii legislative, după finalizarea avizului asupra

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

Din numărul total al membrilor comisiei ( 15 ) a absentat motivat

doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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