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 La lucrările comisiei  sunt prezenţi 14 deputaţi, fiind absent 

motivat 1 deputat . 

 La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- Dl.prof.dr.Mircea Cinteză, ministrul sănătăţii. 

- Dl.Ervin Zoltan Szekely, secretar de stat, Ministerul 

Sănătăţii . 

- Dl.senator prof.dr.Dan Sabău, preşedinte Comisia pentru 

sănătate, ecologie şi sport a Senatului. 

- Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte Comisia 

pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului. 

- Dl.dr.Cristian Vlădescu, preşedintele Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . 

- Dl.Moise Popescu, director general, Direcţia buget, 

Ministerul Finanţelor Publice . 

- Dl.dr.Vasile Ciurchea, director general, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate . 
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Original



- Doamna Gabriela Ion, preşedinte, Casa Asigurărilor de 

Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 

- Dl.Marin Agache, director economic,  Casa Asigurărilor de 

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii 

Judecătoreşti . 

- Doamna Radu Ana, consilier, Ministerul Finanţelor Publice . 

- Dl.Tănase Ion, director general adjunct, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate .                                                                

- Doamna Liliana Oneţ, consilier, Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate . 

 

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

preşedintele comisiei care propune modificarea punctelor de pe ordinea 

de zi. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind instituirea unor 

măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale ( PLX 

111/2005). 

2. Audieri privind finanţarea sistemului sanitar din România. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

În continuare dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

mulţumeşte invitaţilor pentru participarea la şedinţă, în special domnului 

prof.dr.Mircea Cinteză, ministrul sănătăţii. Domnia sa menţionează că 

domnul Ionuţ Popescu, ministrul finanţelor publice şi dl.Nicolae Ivan, 

secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice , din motive obiective, nu 

au participat la lucrările comisiei, însă au delegat participarea a doi 
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reprezentanţi ( doamna Radu Ana, consilier şi dl.Moise Popescu, director 

general). 

 

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la reexaminarea  

proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri financiare pentru 

îmbunătăţirea asistenţei medicale ( PLX 111/2005). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, în 

şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de 11.04.2005 a cerut 

retrimiterea proiectului de lege la comisie deoarece este necesară o nouă 

discuţie cu Ministerul Sănătăţii , Ministerul  Finanţelor Publice şi Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate şi pentru a discuta un nou 

amendament depus de dl.dep.dr.Paveliu Sorin care schimbă datele 

problemei. În continuare, domnia sa arată că proiectul de lege elaborat de 

Guvern vine să rezolve situaţia existentă din sistemul sanitar,    

obţinându-se o depresurizare a acestuia deoarece casele de asigurări de 

sănătate pot majora angajamentele legale ale anului 2005 ( 12.000 

miliarde lei) în scopul achitării  sumelor  privind medicamentele gratuite 

şi compensate din ambulatoriu şi a serviciilor medicale prestate în anul 

2004 ( 3.000 miliarde lei) . Proiectul de lege are avizul Ministerului  

Finanţelor Publice şi este benefic pentru sănătate deoarece detensionează  

situaţia creată în prezent.  

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

comisiei nedecontarea valorii medicamentelor eliberate peste plafon în 

anul 2004 şi 2005, va duce, cu siguranţă, la imposibilitatea farmaciilor de 

a reface stocul de medicamente şi la refuzul acestora de a mai elibera 

reţetele compensate şi gratuite. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că 

dezbaterea proiectului de lege s-a făcut în şedinţele din 29.03 şi 5.04.2005 

şi s-a finalizat cu un raport care a fost retras din Plenul Camerei 
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Deputaţilor pentru o ultimă discuţie; de asemenea arată că  amendamentul 

înaintat de dl.dep.dr.Paveliu Sorin  a fost depus la comisie  după  

depunerea raportului comisiei. Personal, domnia sa este pentru 

menţinerea proiectului de lege în forma înaintată de către Guvern şi 

adoptată de către Senat în şedinţa din 24 martie 2005. 

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză, ministrul sănătăţii, arată că proiectul de 

lege se adresează celei mai sensibile zone – medicamentele compensate şi 

gratuite. 

În anul 2004 a existat un sistem de compensare a medicamentelor 

cu 90 %, nebugetat corespunzător, care s-a dovedit a fi ineficient. Acest 

sistem de compensare care s-a aplicat pensionarilor cu un venit mai mic 

de 6 milioane lei/lună a dus la o depăşire a contractelor încheiate între 

casele de asigurări şi furnizorii de  medicamente cu 3.350 miliarde lei, 

suma reprezentând ¼  din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pentru medicamente pe anul 2005. Banii au fost cheltuiţi pentru 

depăşirea contractelor privind medicamentele compensate peste plafonul 

stabilit . Din declaraţii publice domnia sa a înţeles că farmaciile au fost 

rugate să nu blocheze eliberarea medicamentelor compensate. Opţiunea 

Ministerului Sănătăţii a fost fie de a nu accepta decontarea urmând ca 

plata medicamentelor compensate eliberate peste contract să fie suportată 

de către cei responsabili de această situaţie, fie de a accepta şi în acest 

caz, în urma negocierilor , achitarea acestor datorii să se facă prin plăţi 

eşalonate. Ministerul Sănătăţii a optat pentru a doua variantă tocmai 

pentru a detensiona situaţia creată, însă prin emiterea Hotărârii 

Guvernului nr.235/2005, care stabileşte plafoane maxime pentru fiecare 

sublistă de medicamente compensate şi gratuite , s-a luat măsura de a 

bloca, pe viitor, depăşirea contractelor încheiate . 

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză arată că a plăti ¼ din bugetul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate  pentru medicamente pe anul 2005 
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înseamnă punerea sistemului de sănătate într-o situaţie dificilă. Domnia 

sa subliniază că, în acord cu producătorii şi distribuitorii de medicamente, 

se vor face plăţi eşalonate deoarece, în prezent, nu se cunoaşte dacă, prin 

rectificarea bugetară din aprilie 2005, bugetul pentru sănătate va fi 

suplimentat. 

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză este pentru promovarea proiectului de 

lege în forma înaintată de Guvern însă precizează că asemenea situaţii de 

acumulare a datoriilor nu trebuie să se mai repete. 

Dl.Moise Popescu, director general, Direcţia buget, Ministerul 

Finanţelor Publice arată că Ministerul Finanţelor Publice este pentru 

promovarea proiectului de lege în forma înaintată de Guvern, punctul de 

vedere care a fost materializat prin semnătura  ministrului finanţelor 

publice aplicată pe proiectul de lege emis. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune, iar 

comisia votează să se procedeze la dezbateri generale. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că sistemul de compensare cu 90 % 

a medicamentelor compensate a intrat în vigoare la 1 august 2004, plata 

acestora fiind suportată din bugetul de stat prin transferul unei sume 

acoperitoare în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . În 

consecinţă, domnia sa nu este de acord cu afirmaţia domnului 

prof.dr.Mircea Cinteză, deoarece nu sistemul de compensare cu 90 % a 

creat datoriile prevăzute în proiectul de lege, ci sistemul de compensare a 

medicamentelor  în general; indiferent de mecanismele folosite resursele 

financiare pentru medicamentele compensate şi gratuite au fost 

permanent insuficiente ajungându-se întotdeauna la depăşiri de plafoane. 

Domnia sa este de acord cu promovarea proiectului de lege în forma 

înaintată de Guvern. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că sistemul de compensare cu 90 % a 

medicamentelor a fost aplicat numai după negocieri cu Ministerul 
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Finanţelor Publice care şi-a dat acordul, stabilindu-se de comun acord 

alocarea de la bugetul de stat a unei sume de 2.400 – 2.500 miliarde lei. 

Proiectul de lege pus în discuţie este rezultatul neconcordanţei estimărilor 

privind necesitatea de medicamente şi a realităţilor din teren şi farmacii; 

„nu se poate face o estimare a nevoilor pacienţilor pentru medicamente 

când stabileşti o sumă pentru decontarea acestora.” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin afirmă că, în conformitate cu datele Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate , începând cu septembrie – octombrie 

2004 s-a înregistrat o creştere a consumului de medicamente cu 2,5 %; un 

exemplu privind nevoia de medicamente  , a fost sistemul de compensare 

cu 90 % pentru care a fost nevoie de 7.000 – 8.000 miliarde lei/trimestru, 

respectiv 30.000 – 32.000 miliarde lei/an, ceea ce este prea mult pentru o 

contribuţie la asigurările sociale de sănătate de numai 6,5 %; în aceste 

condiţii, deoarece suma alocată pentru medicamente nu a fost 

acoperitoare, prin Hotărârea de Guvern nr.235/2005 s-a schimbat sistemul 

de compensare. 

Este adevărat că suntem o ţară săracă, opinează domnia sa , însă „ 

trebuie să avem onoarea de a spune furnizorilor de medicamente că nu 

sunt bani pentru achitarea datoriilor”. În Contractul-cadru se precizează 

că plata medicamentelor se face la 90 de zile, ori acest lucru nu este 

posibil atât din lipsa disponibilităţilor cât  şi a bugetului mic pentru 

sănătate.  

Soluţia de a fi plătiţi sub forma angajamentului de plată în anul 

2006 de asemenea nu este posibilă deoarece nu a fost negociată cu 

furnizorii de medicamente; „când s-a elaborat proiectul de lege altele erau 

datele .” 

Domnia sa propune un amendament care „împacă pe toată lumea” 

şi anume , în cazul unei rectificări pozitive, plata să se facă în anul 2005, 

iar în caz contrar în anul 2006 (începând cu 1 ianuarie). 
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Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că proiectul de lege este o 

necesitate, însă remarcă faptul că dacă guvernarea anterioară s-ar fi 

achitat de sarcini, nu s-ar mai fi elaborat proiectul de lege pus în discuţie; 

bugetul de stat pe anul 2005 a fost votat în noiembrie 2004 şi, ca urmare,  

a fost suficient timp pentru introducerea previziunilor referitoare la 

nevoia de medicamente. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că situaţia creată referitoare la 

medicamente nu poate fi reglată de către Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate deoarece aceasta este permanentă; soluţia constă în stabilirea 

pachetului de bază pentru serviciile medicale acordate asiguraţilor. În 

prezent, Ministerul Sănătăţii nu poate refuza plata acestor medicamente 

care au fost date bolnavilor; nimeni nu este vinovat de situaţia în care ne 

aflăm, întrucât există un lanţ care se încheie cu obligaţiile profesionale şi, 

ca urmare, este imoral ca furnizorii de medicamente să fie plătiţi după 12 

luni.  

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că prin proiectul de lege se doreşte 

să se instituie cadrul legislativ de plată a datoriilor în valoare de 

aproximativ 3.000 miliarde lei şi nu de 30.000 miliarde lei ( aşa cum 

afirmă dl.dep.dr.Paveliu Sorin ) care ar reprezenta 4 % din PIB. 

Dl.senator prof.dr.Dan Sabău, preşedinte Comisia pentru sănătate, 

ecologie şi sport a Senatului arată că proiectul de lege a fost votat în 

Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului în forma înaintată 

de Guvern, deoarece situaţia reală din teritoriu a impus acest lucru.  

Dl.senator prof.dr.Dan Sabău  arată că este necesară atât 

promovarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat cât şi 

stabilirea pachetului de bază pentru serviciile medicale acordate 

contribuabililor. În încheiere, domnia sa arată că nu există o altă variantă 

de ieşire din criză decât aceea de a  găsi soluţii pentru plata datoriilor 

prevăzute în proiectul de lege. 
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Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, vicepreşedinte Comisia pentru 

sănătate, ecologie şi sport a Senatului afirmă că articolul unic din 

proiectul de lege este foarte clar,  Ministerul Finanţelor Publice, conform 

sistemului financiar care funcţionează în prezent, are nevoie de o 

reglementare legislativă pentru situaţia creată. În plus, eliminarea art.5 

din Contractul-cadru care prevede bugete multianuale a impus elaborarea 

prezentului proiect de lege. Domnia sa afirmă că întotdeauna există 

metode de plată a datoriilor; Guvernul actual a făcut-o într-un mod mai 

elegant. Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, apreciază că toate datoriile se 

vor achita  prin rostogolire. 

Referitor la amendamentul propus de dl.dep.dr.Paveliu Sorin, 

domnia sa afirmă că nu-l înţelege;  sintagma „ plafoane maxime” este 

incorectă deoarece nu reflectă conţinutul art.1 din proiectul de lege care 

se referă la toate datoriile şi nu la plafoane maxime. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu, apreciază că promovarea 

proiectului de lege permite supravieţuirea spitalelor până în septembrie – 

octombrie 2005.  

Domnia sa  este pentru promovarea proiectului de lege în forma 

adoptată de Senat menţionând că toţi miniştrii sănătăţii au moştenit 

datorii pentru medicamente pe care le-au plătit prin rostogolire în anul 

următor. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă pe dl.prof.dr.Mircea Cinteză dacă 

a făcut promisiuni furnizorilor de medicamente privind plata imediată a 

datoriilor. Totodată doreşte să cunoască dacă Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate are resurse financiare pentru plata imediată a datoriilor şi care 

sunt acestea. Doreşte că dl.Moise Popescu , Ministerul Finanţelor Publice 

să confirme sau să infirme dacă art.48 din Legea finanţelor publice 

prevede că veniturile şi cheltuielile se împart pe trimestre şi dacă există 

sursa financiară pentru plata datoriilor, care sunt în valoare de 15.000 
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miliarde lei. În condiţiile în care nu sunt bani, domnia sa consideră că 

aceste datorii nu pot fi achitate; este normal ca plata să se facă prin 

rectificări de buget, soluţie pe care dl.dep.dr.Paveliu Sorin o agreează. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

comisiei ca în paralel cu dezbaterea proiectului de lege să se discute şi 

punctul doi al ordinii de zi – finanţarea sistemului sanitar. 

Dl.dep.Movilă Petre îşi exprimă acordul privind promovarea 

proiectului de lege deoarece este o necesitate şi totodată, aşa după cum 

afirmă „este moral să plătim”. 

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză răspunzând întrebării adresate de 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că trebuie să negocieze cu distribuitorii de 

medicamente, în caz contrar se vor opri vânzările de medicamente; plăţile 

trebuie făcute eşalonat la 180 de zile cu rostogolirea restanţelor în anul 

2006; domnia sa subliniază că, în situaţia acceptării amendamentului 

propus de dl.dep.dr.Paveliu Sorin , furnizorii pot aprecia că termenele de 

plată se vor prelungi. 

În încheiere, dl.prof.dr.Mircea Cinteză îşi exprimă speranţa că se 

va ajunge la o negociere cu furnizorii de medicamente pentru eşalonarea 

plăţilor . Domnia sa este pentru promovarea proiectului de lege în forma 

înaintată de Guvern. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază, încă 

o dată că agreează forma proiectului de lege înaintată de Guvern deoarece 

statuează cadrul general legislativ , permite negocieri cu furnizorii de 

medicamente şi detensionează situaţia creată; promovarea proiectului de 

lege în forma iniţială instituie o stare de linişte a opiniei publice. Limita 

maximă de plată ( anul 2006) propusă în amendamentul dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin nu este un semn bun pentru furnizori; domnia sa este surprins de 

primirea unor mesaje de la furnizorii de medicamente care au afirmat că „ 

au informaţii” privind plata cu întârziere a datoriilor pentru medicamente. 
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Dl.dr.Cristian Vlădescu răspunzând întrebării adresate de 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin „dacă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are 

resurse financiare pentru plăţi imediate şi dacă se face din disponibilul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate „ arată că fondurile Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt trimestrializate ; în trimestrul I al 

anului 2005 se acoperă o parte din datorii, dar banii depind de colectarea 

contribuţiilor. 

În continuare, domnia sa arată că , Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate a înaintat o solicitare Ministerului  Finanţelor Publice pentru a 

utiliza o parte din fondurile trimestrului IV pentru achitarea datoriilor  din 

trimestrul II/2005 . Domnia sa subliniază că este necesară suplimentarea 

bugetului pentru sănătate prin rectificarea bugetară din aprilie 2005, în 

caz contrar, prin plata datoriilor,  bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pe anul 2005 va fi mult diminuat . 

Dl.dr.Cristian Vlădescu subliniază că la un buget limitat eşti 

obligat să ai cheltuieli comensurale; situaţia existentă arată că acest 

principiu nu se respectă; de altfel aceiaşi situaţie privind acumularea 

datoriilor se perpetuează din anul 1999. 

Dl.dep.Movilă Petre întreabă care este valoarea totală recunoscută 

de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru datoriile la 

medicamente. 

Dl.dr.Cristian Vlădescu răspunde  că acestea sunt aproximativ de 

7.000 miliarde lei. 

Dl.Moise Popescu răspunde dl.dep.dr.Paveliu Sorin şi arată că, în 

conformitate cu art.48 din Legea finanţelor publice repartizarea pe 

trimestre a veniturilor şi cheltuielilor se aprobă de către Ministerul 

Finanţelor Publice , ordonatorii principali de credite şi ordonatorii 

secundari de credite. În ceea ce priveşte proiectul de lege pus în discuţie, 

domnia sa apreciază că promovarea acestuia nu va avea consecinţe asupra 
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bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate deoarece acest 

organism cunoaşte facturile şi eventuala stingere a datoriilor se va face în 

ordinea înregistrării acestora. Amendamentul dl.dep.dr.Paveliu Sorin nu 

este susţinut de Ministerul Finanţelor Publice pentru că amânarea 

stingerii datoriilor influenţează plata prin întârzierea finalizării 

documentelor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei recunoaşte că nu 

sunt fonduri suficiente pentru sănătate, însă este necesară promovarea 

proiectului de lege în forma înaintată de Guvern deoarece stabileşte 

cadrul general pentru plata datoriilor la medicamente şi totodată linişteşte 

populaţia. 

În continuare domnia sa propune să se procedeze la discutarea pe 

articole a proiectului de lege. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că procedural nu se poate discuta 

articolul unic deoarece a fost votat în şedinţa anterioară. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

observaţia antevorbitorului este corectă şi, ca urmare, se va discuta numai 

amendamentul dl.dep.dr.Paveliu Sorin. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune introducerea unui text nou ca art.2 

cu următorul cuprins:  

„Plafoanele maxime în limita cărora se autorizează Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate să efectueze plăţi în anul 2005 din bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005, în 

contul angajamentelor menţionate la art.1 şi în limita bugetului aprobat, 

se vor propune de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi vor fi 

avizate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor Publice .” 

Domnia sa motivează propunerea astfel: în funcţie de eventualele 

rectificări bugetare şi de sumele disponibile şi echilibrul bugetar CNAS 

 11



trebuie să aibă posibilitatea legală de a efectua plăţi şi în anul 2005, restul 

creanţelor urmând a fi plătite în trimestrul I al anului 2006. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu intervine afirmând că nu înţelege 

ce doreşte să reglementeze amendamentul propus. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că este vorba de angajamente de plată 

ale anului 2005 şi ale anului 2004. Amendamentul  dă posibilitatea ca 

plăţile să se facă în anul 2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine 

apreciind că plata datoriilor în anul 2006 ar nemulţumi furnizorii de 

medicamente iar efectele ar fi dezastruoase. Proiectul în forma 

Guvernului este o lege generală care deschide calea negocierilor cu 

posibilitatea de a plăti şi în anul 2006. Dl.dep.dr.Paveliu Sorin are 

dreptate când afirmă că nu sunt bani pentru acoperirea datoriilor, dar 

sistemul de sănătate a trăit cu asemenea artificiu ( angajamente legale cu 

plata în anul următor ) ani de zile. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu consideră că amendamentul 

propus afectează bugetul pentru anul 2006. Domnia sa  apreciază că atât 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cât şi Ministerul Sănătăţii trebuie 

lăsate să alcătuiască un program de plată a datoriilor pentru medicamente 

în anul 2005. Proiectul de lege trebuie promovat în forma iniţială; 

prevederile acestuia sunt corecte deoarece Legea finanţelor publice 

permite ca angajamentele de plată să se prelungească şi în anul următor. 

Dl.Moise Popescu arată că amendamentul , aşa cum a fost formulat 

nu este corect întrucât datoriile trebuie prinse în Legea bugetului pentru 

sănătate pe anul 2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

iniţiatorul proiectului de lege a formulat corect articolul unic , subliniind 

că Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să fie lăsată să-şi facă 

programul de plată pe care îl stabileşte cu furnizorul  de medicamente. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că înţelege afirmaţia dl.senator 

prof.dr.Sorin Oprescu în sensul că nici o lege nu mai poate rectifica 

bugetul de stat pe anul 2004, însă comisia poate să facă o lege prin care să 

recunoască arieratele care se vor plăti în anul 2005. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine 

arătând că este vorba de datorii pentru medicamente şi servicii medicale 

din anul 2004, aşa cum prevede şi articolul unic. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu arată că este vorba de mărirea 

cheltuielilor  cu arieratele din 2004. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că dacă datoriile pentru 

medicamente ar fi avut o bază legală ar fi fost angajamente legale ale 

anului 2004 cu posibilitate de plată în 2005. 

Dl.Moise Popescu arată că Ministerul Finanţelor Publice poate 

mări angajamentele de plată ale anului 2005 cu cele din anul 2004; Legea 

finanţelor publice care precizează că prin bugetul de stat se pot stabili 

credite bugetare  s-a aplicat şi bugetului Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pe 2004 alocându-se 12.000 miliarde lei pentru medicamente; 

proiectul de lege pus în discuţie stabileşte prin angajamente legale 

suplimentarea cu 3.000 miliarde lei ( datorii pentru medicamente pe anul 

2004) a sumei de 12.000 miliarde lei . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin  întreabă dacă precizările făcute de 

dl.Moise Popescu sunt legale , situaţie în care renunţă la amendament. 

Dl.Moise Popescu îi răspunde că Legea finanţelor publice cuprinde 

asemenea prevederi . 

Dl.dep.Movilă Petre consideră că în anul 2004  s-au făcut 

angajamente de plată peste limita legală a bugetului Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate , lucru care nu s-a întâmplat anterior. 
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Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu îl contrazice arătând că şi în anul 

2001 s-au făcut astfel de angajamente ( angajamente încheiate în luna 

august cu plata la 180 de zile) . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că din bugetul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate pe anul 2004 s-au alocat 10.000 miliarde lei pentru 

medicamente, din care 6.000 miliarde lei reprezentau plăţi curente şi  

4.000 miliarde lei erau angajamente de plată cu decontarea în anul 2005; 

în consecinţă suma de 4.000 miliarde lei trebuia să se regăsească în 

bugetul pe anul 2005. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu răspunde că suma de 4.000 

miliarde lei se regăseşte în angajamentele de plată decontate la 180 de 

zile, deci aceste angajamente de plată sunt recunoscute. În septembrie 

Ministerul Finanţelor Publice  anunţă că se va face o rectificare de buget 

deoarece articolul din lege deschide calea rectificării. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin afirmă că dacă datoriile reprezintă 

angajamente de plată legale ale anului 2005 înseamnă că se pot plăti 

începând cu 1 ianuarie 2006. Domnia sa a dorit să se introducă sintagma                         

„ angajamentele de plată” în articolul unic, dar a renunţat. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu arată că Ministerul Finanţelor 

Publice  consideră datoriile ca depăşiri care deschid calea rectificării 

bugetare . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin susţine că datoriile nu sunt credite 

bugetare ci angajamente de plată ale anului 2005 şi pot fi plătite începând 

cu 1 ianuarie 2006. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu arată că nu se pot plăti începând 

cu 1 ianuarie 2006 deoarece în septembrie se elaborează Legea bugetului 

de stat pe anul 2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune, iar 

comisia votează, suspendarea dezbaterilor şi supunerea la vot a 
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amendamentului propus. În urma votului, amendamentul este respins cu 9 

voturi pentru  (dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PPRM ), 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

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

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis 

Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru       

( Grup Parlamentar al PPRM ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup 

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

dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ), 1 vot împotrivă 

(dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL)  şi 2 abţineri             

( dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) şi dl.dep.Movilă 

Petre ( Grup Parlamentar al PD ) . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin afirmă că, în opinia domniei sale, 

dl.prof.dr.Mircea Cinteză , ministrul sănătăţii şi dl.dr.Cristian Vlădescu, 

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu şi-au exprimat 

clar punctele de vedere. 

Dl.dr.Cristian Vlădescu a afirmat că în cuvântul pe care l-a avut 

anterior şi-a exprimat punctul de vedere şi anume acela de susţinere a 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat; domnia sa nu susţine 

amendamentul dl.dep.dr.Paveliu Sorin , însă admite că este posibil ca 

plăţile să se facă  de la 1 ianuarie 2006. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că a votat pentru proiectul de lege în 

forma prezentată de Guvern deoarece este convins că în anul 2006 Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate va plăti arieratele din anul 2005; de 

altfel, Ministerul Finanţelor Publice a afirmat că datoriile din 2004 vor fi 

prinse în bugetul pentru sănătate în anul 2005. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu arată că datoriile nu pot fi prinse 

în bugetul pentru sănătate din anul 2005 deoarece impun rectificarea 

bugetului pentru sănătate pe anul 2005. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că a votat pentru admiterea 

amendamentului deoarece „ îi este frică că furnizorii de servicii medicale 

solicită prioritar plata datoriilor care nu pot fi achitate pentru că nu există 

disponibil , iar Ministerul Sănătăţii, primul ministru şi Guvernul vor fi 

puşi în dificultate.” 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că a votat 

pentru aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern şi nu 

pentru admiterea amendamentului propus , deoarece situaţii similare cu 

cea din prezent privind plata datoriilor pentru medicamente şi servicii 

medicale au existat timp de 4 ani, însă în final au fost plătite chiar dacă s-

a întârziat cu achitarea acestora. Furnizorii de medicamente sunt de acord 

cu promovarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern şi ca 

urmare „ va fi o perioadă de linişte şi pace în sistem.” Dacă ar fi votat 

pentru amendament s-ar fi creat o situaţie „ pe muchie de cuţit şi ar fi ieşit 

scandal”. Sub raport legal, amendamentul dl.dep.dr.Paveliu Sorin prezintă 

un adevăr, însă domnia sa votează pentru proiectul de lege în forma 

înaintată de Guvern, ca om politic, nedorind  tulburări în sistemul de 

sănătate. 

Votul acordat de domnia sa înseamnă şi un minim de linişte  pentru  

ministrul sănătăţii care împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie 

trebuie să găsească soluţii pentru rezolvarea problemelor apărute în 

sistemul sanitar. 

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză mulţumeşte membrilor comisiei pentru 

aprobarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.  

În finalul discuţiilor asupra primului punct al ordinii de zi 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că : 

- Toţi cei invitaţi, inclusiv dl.senator prof.dr.Dan Sabău, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport din Senat, au 
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susţinut aprobarea proiectului de lege în forma înaintată de Guvern, 

precum şi respingerea amendamentului dl.dep.dr.Paveliu Sorin.  

- Prezentul proiect de lege, în forma înaintată de către Guvern 

vine în sprijinul populaţiei, detensionând situaţia creată şi oferă 

posibilitatea ca, prin megocieri, plata acestor datorii să se facă eşalonat. 

- Soluţia propusă în amendamentul dl.dep.dr.Paveliu Sorin va 

duce la blocarea de către furnizori a lucrărilor de medicamente către 

farmacii, la imposibilitatea farmaciilor de a-şi reface stocurile de 

medicamente, precum şi la refuzul acestora de a mai elibera reţete 

compensate şi gratuite. 

 

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

procedat la audierile privind finanţarea sistemului sanitar din România. 

Dl.senator prof.dr.Dan Sabău arată că  sistemul de sănătate se află 

într-o gravă  criză datorată atât subfinanţării cât şi risipei de bani, lucru 

care nu se recunoaşte;  „ dacă dorim să protejăm bugetul pentru sănătate 

trebuie să  stimulăm competenţa profesională.” 

 Referitor la finanţarea spitalelor domnia sa consideră că sistemul 

DRG sau chirurgia de o zi reprezintă surse de economii pentru acestea . 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu intervine afirmând că nu este de 

acord cu afirmaţia domnului senator prof.dr.Dan Sabău privind risipa de 

bani ; licitaţiile electronice fac ca medicamentele să fie de 10 ori mai 

scumpe, iar licitaţiile naţionale exclud , în mod voit, o parte dintre 

participanţi, cei rămaşi împărţindu-şi contractele pentru produsele 

medicamentoase. 

În continuare, domnia sa apreciază că  lipsa banilor se datorează  

modului  defectuos de structurare a bugetului. Toate  guvernele anterioare 

au trăit cu ideea că prin rectificări repetate ale bugetului de stat se asigură 

subzistenţa sistemului ; şi în anul 2005 întâlnim aceiaşi situaţie, de 
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exemplu Spitalul Clinic Universitar de Urgenţă a încheiat un contract 

negociat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate care a asigurat doar 

60 % din salarii afirmând că pentru restul de 40 % „se va vedea ce va 

face”. 

Referitor la modul de gestionare a bugetului Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate , domnia sa arată că nu este normal ca 70 % din 

acesta să se îndrepte spre sectorul privat ( de exemplu din sumele alocate 

pentru analize 72 % se dau laboratoarelor private). 

În situaţia în care, în aprilie 2005, se face o rectificare de buget, 

aceasta conform unor surse neoficiale va fi negativă pentru sănătate; ca 

urmare bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anul 2005 nu 

va mai fi 76.000 miliarde lei ci aproximativ 72.000 miliarde lei, 

accentuând şi mai mult criza din sistemul sanitar. 

Pentru ieşirea din criză este necesar ca reforma din sistemul sanitar 

să se facă pe baza unei strategii reale. Comisiile de specialitate ale 

Parlamentului trebuie să elaboreze până în luna iunie o nouă lege a 

asigurărilor sociale de sănătate actualizată şi care să cuprindă autonomia 

financiară a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . De asemenea este 

necesară o reformă reală a spitalelor prin desfiinţarea celor care au o 

activitate ineficientă ; totodată trebuie urgent finalizată Legea privind 

Statutul şi Regulamentul de organizare a Agenţiei Naţionale de 

Acreditare a Spitalelor pentru a crea cadrul legal de începere a activităţii 

acesteia începând cu 1 ianuarie 2006. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că există 3 soluţii pentru ieşirea 

din criză: una se referă la întocmirea unui pachet de bază pentru serviciile 

medicale în limita banilor oferiţi de contribuabili; o altă soluţie constă în 

mărirea procentului privind contribuţia asiguraţilor de la 6,5 % la 13 % - 

26 %. O ultimă soluţie se referă la obţinerea unui  credit de către Casa 
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Naţională de Asigurări de Sănătate şi funcţionarea acestui organism pe 

baza unui buget cu deficit. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că există 

propuneri privind iniţierea unor discuţii de modificare a Legii asigurărilor 

de sănătate, lucru absolut necesar. Noua Lege a  asigurărilor de sănătate 

trebuie să prevadă autonomia financiară a Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate care ar permite funcţionarea normală a sistemului sanitar. 

Resursele financiare au fost  întotdeauna insuficiente şi, ca urmare, 

problema de fond care se pune se referă la disponibilul de 23.000 

miliarde lei, care dacă ar fi existat sau ar fi fost returnat sănătăţii ar  fi 

rezolvat toate problemele apărute timp 2 ani. Toate discuţiile arată că 

sistemul de sănătate este deficitar din punct de vedere financiar, echilibrul 

în sistem realizându-se prin  autonomia Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi prin transformarea fondului public în fond public privat cu 

colectă  prin sistem propriu . 

Dl.dep.Movilă Petre roagă comisia să abordeze problema 

contractelor încheiate de Ministerul Sănătăţii pentru achiziţionarea a 5 

acceleratoare de particule la Iaşi, Craiova, Timiş acestea nu au fost puse 

în funcţiune. Firma de service are condiţii de monopol , de exemplu 

preţul cerut la Iaşi pentru service  aparatului a fost 130.000 euro, în timp 

ce în alte părţi preţul este mai mic. 

În acelaşi timp s-au cumpărat softuri pentru aceste sisteme iar 

service-ul acestora este de asemenea foarte scump. 

În consecinţă dl.dep.Movilă Petre apreciază că se pierd sume de 

bani importante din sistem şi obligaţia tuturor factorilor de decizie este de 

a recupera aceşti bani. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă cum    

s-ar putea recupera aceşti bani. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel intervine arătând că au fost achiziţionate 5 

acceleratoare de particule şi 8 cobaltotroane. Pentru toate aceste aparate 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a asigurat suma necesară pentru 

instalarea acestora având termen luna iulie 2003.  Aparatele au sosit în 

ţară în anul 2001  când a expirat contractul cu firma de service. Spitalele 

din Craiova, Iaşi şi Timişoara au avut asigurată suma pentru montarea 

acestora, însă a rămas în urmă, depăşind luna iulie 2003 şi, în consecinţă, 

au folosit aceşti bani pentru achiziţionarea de medicamente. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică consideră că o parte dintre directorii 

de spitale fac cheltuieli nejustificate. Domnia sa întreabă pe 

dl.prof.dr.Mircea Cinteză, ministrul sănătăţii dacă s-a făcut o analiză 

generală aprofundată a acestui aspect deoarece nu numai datoriile pentru 

medicamente sunt generatoare a crizei din sistem , ci şi risipa de bani; în 

acest sens, dl.dep.dr.Diaconescu Renică  enumeră câteva exemple: 

angajarea, în ultimii ani, a 500 de persoane în Spitalul judeţean Slatina, 

încheierea unui contract între Casa de asigurări Slatina şi firma Helios 

pentru efectuarea de analize la un preţ mult mai mare ( o analiză costă 

75.000 lei ) comparativ cu aceleaşi analize efectuate de laboratorul 

spitalului ( o analiză costă 35.000 lei). 

În concluzie, afirmă domnia sa , este nevoie de o evaluare exactă a 

lucrurilor şi de o tragere la răspundere a managerilor care au risipit, cu 

bună ştiinţă bugetul spitalului. 

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză răspunzând întrebărilor adresate de 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că în luna mai 2005, Ministerul 

Sănătăţii a organizat o întâlnire  cu primii 50 directori de spitale care s-au 

încadrat în buget şi ultimii 50 directori de spitale care au depăşit bugetul 

spitalului, pentru a analiza eficientizarea managementului de spital. 

Referitor la Legea achiziţiilor publice, domnia sa arată că s-au 

stabilit obligaţii privind modul de achiziţionare a produselor 
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medicamentoase, materiale sanitare şi aparatură; astfel s-a fixat un preţ 

minim pentru calitatea stabilită a produsului, s-au stabilit măsuri de 

sancţionare pentru cei care fac rabat de la calitate şi s-a hotărât 

depunctarea , la următoarea licitaţiei, a firmei care nu respectă clauza 

prevăzută în contract privind calitatea produsului medicamentos, a 

materialelor sanitare şi a aparaturii medicale. 

În ceea ce priveşte decontarea de către Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate a analizelor de laborator efectuate de laboratoarele private şi 

publice, situaţia este foarte delicată. Dl.prof.dr.Mircea Cinteză arată că 

România este singura ţară în care spitalele achiziţionează, prin licitaţii 

naţionale, aparatură de laborator fără a fi inclusă şi amortizarea acestuia, 

lucru care nu se întâmplă în cazul laboratoarelor private. Ministerul 

Sănătăţii trebuie să găsească soluţii pentru a reglementa această situaţie în 

aşa fel încât ambele tipuri de laborator să aibă condiţii egale de 

achiziţionare. 

Ministerul Sănătăţii nu a analizat în profunzime piaţa liberă de 

service şi nu a negociat un plafon maxim în procente pentru service. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă care sunt previziunile Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru colecta contribuţiilor în anul 

2005. 

Dl.dr.Cristian Vlădescu răspunde că , Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate a estimat o colectă a contribuţiilor pe anul 2005 de 

aproximativ 77.000 miliarde lei, iar Ministerul Finanţelor Publice de 

110.000 miliarde lei.  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a solicitat 

Ministerului  Finanţelor Publice să îi comunice dacă există în Trezoreria 

Statului suma colectată previzionată de către Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate sau dacă s-au pierdut aceşti bani. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

Raportul Curţii de Conturi a României precizează clar că 23.000 miliarde 
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lei (la sfârşitul anului 2002 s-a înregistrat un excedent de 15.000 miliarde 

lei, la sfârşitul anului 2003 erau 7.000 miliarde lei şi la sfârşitul anului 

2004 – 10.000 miliarde lei, însă suma este neoficială) au fost deturnaţi 

pentru acoperirea unor găuri în economie , de exemplu plata pensiilor.  

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu arată că permanent excedentul 

bugetar figurează în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

până la sfârşitul anului, apoi se invocă Legea finanţelor publice şi banii 

sunt folosiţi „ aşa cum sunt folosiţi”; ulterior se fac presiuni şi se aprobă 

rectificări bugetare. 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate nu are o raportare periodică a cheltuielilor şi veniturilor. Domnia 

sa îl întreabă pe preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

dacă are proiecţia pe an privind colecta contribuţiilor la fondul de 

asigurări de sănătate. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu arată că limita cheltuielilor 

prevăzute în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este de 

76.000 miliarde lei. Domnia sa întreabă care este procentul din fondul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate colectat până în prezent. 

Dl.dr.Cristian Vlădescu răspunde „am întrebat şi eu”. 

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză arată că „ dacă ar fi existat excedentul 

de 23.000 miliarde lei ar fi fost foarte bine”. Raportul Ministerului 

Sănătăţii şi Ministerului  Finanţelor Publice arată că există o confuzie pe 

care Ministerul Sănătăţii doreşte să o clarifice. Este adevărat că la 

sfârşitul anului 2003 s-a înregistrat un excedent de 15.000 miliarde lei, 

însă  atunci când s-a sistat contribuţia de asigurări de sănătate a 

pensionarilor ( în valoare de 8.000 miliarde lei) fondul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate a intrat în deficit şi , ca urmare, această sumă          

( 8.000 miliarde lei) s-a recuperat din cei 15.000 miliarde lei. În anul 

2004 s-au mai cheltuit 2.000 miliarde lei pentru plăţi curente, iar 2.000 
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miliarde lei au trecut ca fond de rulment şi ca atare din 5.000 miliarde lei 

au mai rămas 3.000 miliarde lei disponibil. 

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză afirmă că „ dorim să aflăm adevărul şi 

să mergem până la capăt,  eu afirm  că Curtea de Conturi a României 

greşeşte”. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei îşi exprimă 

regretul că nu participă la şedinţă şi Curtea de Conturi a României , însă 

cunoaşte foarte bine cuprinsul Raportului Curţii de Conturi a României    

( elaborat de doamna consilier Edith Szarka), în care se precizează că 

disponibilul  de la sfârşitul anului 2002 în valoare de 15.000 miliarde lei 

nu a fost folosit pentru construcţia bugetului Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate pe anul 2003, încălcându-se Legea bugetului de stat; aceiaşi 

situaţie s-a înregistrat şi în anul următor când disponibilul de 7.000 

miliarde lei, înregistraţi la sfârşitul anului 2003, nu s-au folosit pentru 

construcţia bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anul 

2004.În consecinţă disponibilul de 23.000 miliarde lei ( 15.000 miliarde 

lei + 7.000 miliarde lei) au fost deturnaţi de către Ministerul Finanţelor 

Publice . 

Constatările Curţii de Conturi a României au fost certificate de 

Raportul Băncii Mondiale care a precizat că banii sănătăţii au fost folosiţi 

pentru acoperirea găurilor din economie. 

Controlul efectuat de Curtea de Conturi a României a fost dus la 

capăt; acesta s-a efectuat şi în Trezorerie de către un consilier al Curţii de 

Conturi a României care răspunde de Ministerul Finanţelor Publice ; 

finalizarea acestui control a fost o permanentă luptă, datorită obstacolelor. 

Iniţial, Ministerul Finanţelor Publice a vrut să ignore nota de constatare. 

Ulterior a refuzat semnarea acestei note care cuprinde obligativitatea 

Ministerului  Finanţelor Publice de a răspunde până la  31 martie 2005. 

Mai mult, Ministerul Finanţelor Publice a primit şi decizia de sancţionare 
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a persoanei care se face vinovată de deturnarea banilor, dar până în 

prezent aceasta nu a fost semnată deoarece Ministerul Finanţelor Publice 

nu a semnat nici nota de constatare.  

Situaţia disponibilului de 23.000 miliarde lei va fi rezolvată de 

Conteciosul Administrativ şi , ca urmare, Ministerul Finanţelor Publice 

va fi obligată să semneze nota de constatare a Curţii de Conturi a 

României . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  subliniază că 

atât comisiile de specialitate ale Parlamentului cât şi Ministerul Sănătăţii 

şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au obligaţia de a milita 

permanent pentru recuperarea celor 23.000 miliarde lei şi totodată pentru 

sancţionarea celor vinovaţi. 

Domnia sa apreciază că Ministerul Sănătăţii este un organism 

sacrificat deoarece furnizorii apelează permanent la acest organism pentru 

a-şi recupera datoriile. 

Scutirea pensionarilor de la plata contribuţiei la asigurările  de 

sănătate, fapt care reprezintă o deturnare a banilor către pensii, a micşorat 

disponibilul bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Situaţii 

asemănătoare de  deturnare a disponibilului s-au înregistrat şi înainte de 

această decizie de scutire. 

Diminuarea accentuată a fondului Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate se datorează şi faptului că anumite categorii sociale ( armata, 

judecătorii, magistraţii, etc.) nu plătesc contribuţia la asigurările de 

sănătate; pentru toate aceste categorii sociale plata contribuţiei trebuie 

suportată din bugetul de stat prin transferul sumelor corespunzătoare în 

bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, lucru care nu se 

întâmplă . O altă anomalie se referă la acordarea asistenţei medicale 

pentru persoanele care se află în întreţinerea unei alte persoane asigurate; 
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şi această problemă trebuie reglementată corect, membrii familiei trebuie 

să se asigure individual. 

În consecinţă, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

arată că toate aceste aspecte vor fi prevăzute în noua Lege privind 

asigurările sociale de sănătate  care se găseşte la Senat. 

Dl.senator prof.dr.Sorin Oprescu arată că dobânda fondului Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate depus la Trezoreria Statului este de 

9.000 miliarde lei. În continuare, domnia sa apreciază că, până în prezent, 

Ministerul Finanţelor Publice nu a ţinut cont de propunerile Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate privind structurarea bugetului, fapt 

pentru care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a putut ţine un 

echilibru în sistem, iar Ministerul Sănătăţii nu poate face o strategie sau 

dacă elaborează o strategie nu o poate aplica pentru că nu ştiu pe ce 

susţinere financiară să se bazeze. 

Referitor la scutirile privind contribuţiile de asigurări de sănătate, 

domnia sa arată că în noua lege aceste aspecte se vor reglementa. 

În ceea ce priveşte subfinanţarea spitalelor , domnia sa  arată că, în 

prezent,  acestea „trăiesc” din DRG incorect care nu se face după 

criteriile de performanţă, ci pe sume impuse. Finanţarea spitalelor prin 

sistemul DRG s-a discutat de nenumărate ori, însă nu s-a corectat până în 

prezent. 

Dl.dr.Cristian Vlădescu apreciază că echilibrul în sistemul sanitar 

este posibil numai dacă se înţelege că fondul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate trebuie administrat de către acesta. Ministerul 

Sănătăţii nu poate să-şi facă o strategie pentru că nu cunoaşte pe ce bani 

se poate baza. În plus, din 1990 până în prezent, sunt 42 de legi care  

exonerează anumite categorii sociale de la plata contribuţiilor. Sistemul 

DRG nu reflectă  criteriile de performanţă. 
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că , din calculele Ministerului  

Finanţelor Publice excedentul actual al bugetului Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate este mai mic de 23.000 miliarde lei; s-au luat, cu 

acte , 8.000 miliarde lei din disponibilul  de 15.000 miliarde lei pentru 

pensii, întrucât Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avea un plafon de 

cheltuieli şi deci nu putea să-l cheltuiască ; banii au migrat către pensii 

doar pentru 1 an apoi au revenit în sistemul de sănătate. Curtea de Conturi 

a României a arătat că disponibilul nu a fost evidenţiat distinct în bugetul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi, în prezent, nu mai există 

decât un excedent în valoare de 5.000 miliarde lei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

structurarea bugetului s-a făcut , permanent, de către Ministerul 

Finanţelor Publice, respectiv dl.G.Gherghina, care stabilea cheltuielile 

mai mici decât veniturile. În urma unor eforturi susţinute Comisiile de 

specialitate ale Parlamentului , prin amendamente repetate au reuşit ca în  

bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anul 2005 să 

determine Ministerului  Finanţelor Publice să accepte ca veniturile să fie 

egale cu cheltuielile. Ministerul Finanţelor Publice a recurs la un artificiu 

reducând în mod egal cheltuielile şi veniturile, cu toate că Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate a propus sume mai mari. Atât Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate cît şi Ministerul Sănătăţii nu au putut face mai mult 

pentru că decizia a fost şi este a Ministerului  Finanţelor Publice care a 

interzis cheltuirea celor 23.000 miliarde lei.  

În consecinţă, noua Lege a asigurărilor sociale de sănătate trebuie 

să prevadă autonomia financiară a Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate. Cele două Comisii de specialitate ale Parlamentului au obligaţia 

de a depune toate eforturile ca sănătatea să devină prioritate naţională. 
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Dl.dep.dr.Diaconescu Renică propune înfiinţarea unei comisii 

formată din deputaţi şi senatori care să sprijine Curtea de Conturi a 

României în finalizarea problemelor constatate în urma controalelor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

propunerea făcută de antevorbitorul său şi arată că s-a înfiinţat o comisie 

de control a Curţii de Conturi a României care trebuie contactată şi 

sprijinită ( inclusiv prin punerea la dispoziţie a documentelor). 

Dl.prof.dr.Mircea Cinteză domnia sa informează pe membrii 

comisiei că în perioada 19 – 22 aprilie 2005 Ministerul Sănătăţii va 

înainta Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor 

proiectul de lege privind vânzarea cabinetelor medicale pentru analiză şi 

observaţii, urmând ca forma finală să fie supusă dezbaterilor în comisiile 

de specialitate ale Parlamentului. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică propune ca în proiect să se precizeze 

că aceste cabinete nu pot fi cumpărate de persoane care nu sunt medici. 

În urma audierilor şi dezbaterilor dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei concluzionează următoarele: 

- Sistemul de sănătate se află , de o lungă perioadă de timp, 

într-o gravă criză de subfinanţare. 

- Până în anul 2004 , construcţia bugetară impusă de către 

Ministerul Finanţelor Publice a prevăzut cheltuieli mai mici decât 

veniturile rezultând bugete excedentare ; astfel, banii pentru sănătate au 

fost folosiţi pentru acoperirea golurilor din economie , fapt care rezultă, 

cu claritate, din Raportul Băncii Mondiale la Capitolul IV; la sfârşitul 

anului 2002 exista un excedent de 15.000 miliarde lei care,  prin 

încălcarea Legii finanţelor publice, excedentul nu a fost folosit pentru 

construcţia bugetară a anului 2003; aceeaşi ilegalitate s-a perpetuat şi în 

anul 2003, la sfârşitul anului înregistrându-se un excedent de 7.000 

miliarde lei; la sfârşitul anului 2003 disponibilităţile Casei Naţionale de 
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Asigurări de Sănătate erau în sumă de 23.000 miliarde lei; de asemenea, 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a beneficiat de dobânda la 

contul curent în Trezorerie în valoare cumulată de 9.000 miliarde lei. 

- Soluţia imediată de ieşire din criza de subfinanţare în care se 

află sistemul sanitar o reprezintă recuperarea integrală a disponibilităţilor 

în sumă de 23.000 miliarde lei şi întoarcerea lor în sistem; Curtea de 

Conturi a României a sesizat, în raport, deturnarea celor 23.000 miliarde 

lei, iar Ministerul Finanţelor Publice are ca termen de răspuns data de 

31.03.2005. Nesemnarea notei de constatare, pentru tragerea la 

răspundere a celor vinovaţi, impune soluţionarea cauzei la Conteciosul 

Administrativ. 

- În prezent sunt în vigoare un  număr de 42 de legi prin care 

se exonerează diferite categorii de persoane de la plata contribuţiei  de 

asigurări sociale de sănătate, situaţie care grevează asupra bugetului 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate ; aceste categorii 

de persoane însumează 60 % din populaţia totală a României; scutirea 

pensionarilor de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a 

însumat deturnarea acestor sume către Fondul de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale. 

- Echilibrul în sistemul sanitar nu se poate realiza fără 

autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate să devină fond public privat, 

astfel încât toţi banii colectaţi pentru sănătate să se întoarcă la oameni; în 

acest sens este necesară promovarea de urgenţă a iniţiativei legislative 

privind asigurările sociale de sănătate care se află la Senat şi abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 care a „naţionalizat” 

acest fond; colectarea contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate 

trebuie să se execute de către organismele specializate ale Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate  şi nu de către ANAF . Este 
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încurajator faptul că reprezentantul Ministerului  Finanţelor Publice , 

dl.Nicolae Ivan, secretar de stat şi-a exprimat, pentru prima dată, 

susţinerea acestei reforme în sănătate. 

- Pentru începerea procesului de restructurare a spitalelor este 

necesar să se finalizeze de urgenţă Legea privind Statutul şi 

Regulamentul de funcţionare al Comisiei Naţionale de Acreditare a 

Spitalelor pentru a da posibilitatea ca acest organism să înceapă să 

funcţioneze cu data de 1 ianuarie 2006; în prezent, spitalele sunt finanţate 

pe baza sistemului DRG, care nu reprezintă un criteriu de performanţă, ci 

o finanţare pe bază de sume impuse. 

- În vederea recuperării disponibilului de 23.000 miliarde lei, 

s-a hotărât înfiinţarea unei comisii mixte de control formată din 

reprezentanţii Comisiei pentru sănătate şi familie şi ai Curţii de Conturi a 

României ; de asemenea,  având în vedere complexitatea şi anvergura 

problemelor privind finanţarea sistemului sanitar, s-a stabilit organizarea 

unor noi audieri cu reprezentanţii Curţii de Conturi a României şi ai 

Ministerului  Finanţelor Publice privind  stabilirea măsurilor ce se impun 

pentru recuperarea acestor sume. 

- Totodată Ministerul Sănătăţii , Ministerul Finanţelor Publice 

şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să aibă, ca principală 

sarcină, analizarea modului privind gestionarea şi cheltuirea nejustificată 

a bugetului  pentru sănătate pentru a stabili responsabilităţile şi măsurile 

ce decurg din acestea. 

- Toţi cei prezenţi sunt de acord ca sănătatea să devină o 

prioritate naţională. 
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În finalul lucrărilor, comisia a stabilit următoarea ordine de zi pe 

perioada 18 – 22.04.2005: 

1. Audieri privind funcţionalitatea reţelei de pediatrie şi 

obstetrică şi ginecologie. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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