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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi . 

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

preşedintele comisiei . 

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

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca punctul 4 al ordinii de zi să 

devină punctul 1, iar punctele 3,2,1 să devină 2,3 şi 4. 

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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2005 (PLX 301/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

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

execuţie a bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2004         

( PLX 388/2005). 
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3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

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

execuţie a bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2003        

( PLX 101/2005). 

4. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate       

( Raport nr.28/269/27 iunie 2005 retras la comisie) 

5. Diverse. 

6. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2005 (PLX 301/2005). 

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

prezenta ordonanţă de urgenţă se propune diminuarea sumelor aprobate 

pe anul 2005 pentru Ministerul Sănătăţii cu – 615,0 miliarde lei din care: 

+136,0 miliarde lei cheltuieli de personal şi  - 746,8 miliarde lei 

rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente. 

De asemenea se propune şi modificarea bugetului Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate , anexă la legea bugetului de 

stat pe anul 2005, prin suplimentarea veniturilor cu suma de 2.467,4 

miliarde lei, a cheltuielilor cu suma de 5.030,1 miliarde lei, a fondului de 

rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu 33,4 miliarde lei şi 
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estimarea unui deficit de 2.596,1 miliarde lei. Acest deficit va fi finanţat 

din disponibilităţile din anii precedenţi înregistrate la bugetul respectiv. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că dacă bugetul pentru 

sănătate pe anul 2003 s-a încheiat cu excedent, în anii 2004 şi 2005 se 

încheie cu deficit. În anul 2005 a fost suplimentată doar suma pentru 

spitale nu şi pentru medicina primară, medicina de specialitate şi din 

ambulatoriu. Domnia sa propune ca în avizarea bugetului pentru sănătate 

/2006 comisia să prevadă un deficit mai mare decât cel din anul 2005 şi 

totodată să se analizeze şi să se repartizeze atent sumele pentru medicina 

primară, ambulatoriu şi de specialitate. 

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

arătând că, în fiecare an, comisia a făcut o serie de amendamente de 

suplimentare a sumelor pentru sănătate, atât pentru bugetul Ministerului 

Sănătăţii cât şi pentru fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

însă au fost respinse de Plenul Camerei Deputaţilor.  

Referitor la deficitul bugetului Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pe anul 2005 acesta nu este real deoarece la sfârşitul anului 2004 

exista un excedent de 10.000 miliarde lei; în plus erau şi dobânzile la 

banii depuşi la Trezoreria Statului. Ca urmare a înfiinţării Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate banii şi-au pierdut 

identitatea şi, în consecinţă, s-au putut face deturnări de fondul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea găurilor din 

economie. 

Permanent Comisia pentru sănătate şi familie a militat pentru 

creşterea cotei din PIB pentru sănătate şi totodată permanent a fost 

solidară în acordarea votului asupra legislaţiei privind reforma în 

sănătate. De asemenea comisia a susţinut de fiecare dată Ministerul 

Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în promovarea 

propunerilor acestora. 
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Domnia sa este de acord cu propunerea făcută de antevorbitorul său 

privind analiza sumelor alocate din proiectul de buget/2006 pentru fiecare 

specialitatea medicală. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, în anul 2005, spitalele au primit 

sume mai mari pentru că au avut cheltuieli mai mari; rectificarea de buget 

vine să legalizeze o situaţie de fapt care a fost în beneficiul bolnavilor. 

Având în vedere că gradul de sărăcie a crescut şi numărul bolnavilor de 

asmenea, în special pensionarii, este normal că şi situaţiile de urgenţă  

care necesită spitalizarea să fie mai multe; această situaţie, în opinia 

domniei sale, va mai exista cel puţin 4 – 5 ani. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru apreciază că trebuie să se discute cu 

mai multă transparenţă managementul financiar al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate şi anume : câţi bani consumă programele naţionale 

de sănătate, cât se alocă medicinii primare, ce sumă s-a plătit pentru 

serviciile medicale efectuate de Euromedica. În ceea ce priveşte 

finanţarea spitalelor, domnia sa subliniază că aceste unităţi sanitare se 

ocupă şi de probleme nemedicale  pentru persoanele internate care nu au 

cărţi de identitate şi care sunt marginalizate, ceea ce face ca 

tariful/pacient să crească. 

Domnia sa ar dori să cunoască ce înseamnă privatizarea a 400 de 

spitale, câte ţări plătesc actul medical/DRG şi ce tipuri de DRG-uri se 

aplică. De asemenea trebuie ca , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

să prezinte o notă privind situaţia actuală a caselor de asigurări de 

sănătate paralele şi dacă s-au luat măsuri de desfiinţare a acestora. 

Întrucât nu au fost intervenţii pe fond, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei propune, iar comisia votează, în unanimitate, 

acordarea avizului favorabil asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea 
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bugetului de stat pe anul 2005 (PLX 301/2005), în forma înaintată de 

Guvern. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi avizare 

proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului de execuţie a bugetului Fondului  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei 

publice aferente anului 2004 ( PLX 388/2005) . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă sinteza 

proiectului de lege după cum urmează: 

Cheltuieli pentru sănătate , în anul 2004, în valoare de 12.246,8 

miliarde lei au fost alocate pentru alte instituţii şi acţiuni sanitare ( 

6.415,8 miliarde lei), servicii publice descentralizate ( 3.702,6 miliarde 

lei), spitale ( 1.388,1 miliarde lei), centre de transfuzii sanguine (608,9 

miliarde lei) şi creşe (4,6 miliarde lei). 

Din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului în anul 2004 s-au 

suplimentat cu suma de 1.544,0 miliarde lei cheltuielile bugetului 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

În ceea ce priveşte execuţia bugetului Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2004, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei arată că veniturile încasate în sumă de 68.774,4 

miliarde lei s-au constituit în principal din: contribuţia de la persoane 

juridice sau fizice care angajează personal salariat 32.488,8 miliarde lei 

(47,2%); contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de 

angajat 31.859,1 miliarde lei (46,3%); venituri încasate în urma 

valorificării creanţelor de către AVAS 1.252,3 miliarde lei (1,8 %). 

Din veniturile constituite s-au efectuat cheltuieli pe parcursul 

anului în sumă de 70.013,8 miliarde lei, în principal pentru: servicii 

medicale spitaliceşti 32.386,9 miliarde lei (46,3 %), medicamente cu şi 
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fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu 11.383,5 miliarde 

lei (16,3 %), medicamente utilizate în tratamentul în spital 6.379,8 

miliarde lei (9,1 %), medicamente şi materiale specifice utilizate în spital 

şi ambulatoriu pentru unele boli cronice şi specialităţi clinice pe bază de 

programe 7.471,1 miliarde lei (10,8%), asistenţa medicală primară 

3.504,8 miliarde lei (5,0%), asistenţa medicală ambulatorie pentru 

specialităţi paraclinice 2.006,1 miliarde lei (2,9%). 

Din veniturile colectate s-a constituit şi fondul de rezervă al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate în sumă de 681,4 miliarde lei. 

Întrucât nu s-au făcut intervenţii asupra proiectului de lege, 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar 

comisia votează, în unanimitate, acordarea avizului favorabil asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului de execuţie a bugetului Fondului  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei 

publice aferente anului 2004 ( PLX 388/2005), în forma înaintată de 

iniţiator. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie a bugetului de stat, a contului de execuţie a bugetului Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al 

datoriei publice aferente anului 2003 ( PLX 101/2005). 

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

execuţia bugetului de stat , arată că veniturile totale au fost pe anul 2003  

de 252.447,3 miliarde lei în timp ce cheltuielile totale au fost de 

281.450,7 miliarde lei; din aceste cheltuieli, pentru sănătate, s-au efectuat 

plăţi în valoare de 11.091 miliarde lei( ceea ce reprezintă 0,6 % pondere 

în PIB) utilizându-se, în principal, pentru servicii publice descentralizate 



 7

3.027,2 miliarde lei ( 27,3 %), spitale 1.632,5 miliarde lei (14,7%), centre 

de transfuzii sanguine 713,2 miliarde lei (6,4 %) şi alte instituţii şi acţiuni 

sanitare 5.605,5 miliarde lei (50,5%). În anul 2003 din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului o sumă de 927,9 miliarde lei a fost 

repartizată Ministerului Sănătăţii ; de asemenea a fost suplimentat Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu 2.100,0 miliarde lei. Din 

veniturile încasate în anul 2003 ( 55.126,5 miliarde lei) la Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate s-au efectuat cheltuieli 

pentru asistenţă medicală spitalicească şi îngrijiri la domiciliu în sumă de 

35.620,9 miliarde lei (57,2 %), medicamente cu şi fără contribuţie 

personală în tratamentul ambulatoriu 8.786,8 miliarde lei (14,1%), 

medicamente şi materiale specifice utilizate în spital şi ambulatoriu 

pentru unele boli cronice şi specialităţi clinice, pe bază de programe 

6.559,3 miliarde lei (10,5 %), asistenţă medicală primară 3.120,8 miliarde 

lei (5,0%). 

Din veniturile colectate s-a constituit şi fondul de rezervă al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate în sumă de 1.057,8 miliarde lei. 

Execuţia bugetului fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate s-a încheiat la finele anului 2003 cu un deficit de 8.213,8 

miliarde lei, care s-a acoperit din excedentul realizat în anii precedenţi în 

sumă de 15.267,6 miliarde lei. 

În ceea ce priveşte contul de execuţie a bugetului de stat, secţiunea 

„Sănătate” , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că în 

anul 2003 s-au efectuat următoarele plăţi : de la bugetul de stat 

9.002.624.854 mii lei, din fonduri externe nerambursabile 10.363.409 mii 

lei, din venituri proprii 87.759.052 mii lei, din credite externe 

2.713.716.120 mii lei. Pentru programele naţionale de sănătate s-au 

cheltuit 4.456.085.517 mii lei. 
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În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

prezintă contul general de execuţie a bugetului Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate . Astfel veniturile totale realizate în anul 

2003 au fost 55.126.556.452 mii lei ( 98,5 % din prevederile anuale 

definitive), iar cheltuielile totale în valoare de 62.282.535.232 mii lei. În 

continuare structura realizărilor pe anul 2003 se prezintă astfel: fondul de 

rezervă 1.057.836.191 mii lei, deficitul 8.213.814.971 mii lei, soldul din 

anul precedent 15.267.627.093 mii lei şi soldul final 7.053.812.122 mii 

lei. 

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

prezent, sănătatea beneficiază de 4 % din PIB, însă doar 0,8 % sunt din 

bugetul de stat, 3,8 % reprezentând contribuţiile la asigurări de sănătate. 

În consecinţă este necesară creşterea procentului din bugetul de stat, aşa 

cum se practică în celelalte ţări. Mărirea la 6 % din PIB ar reprezenta o 

îmbunătăţire a asistenţei medicale. Comisia a solicitat mereu acest lucru, 

însă Guvernele anterioare nu au ţinut seama de cererea acesteia. Domnia 

sa propune ca la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 să se 

formuleze ca o concluzie necesitatea alocării unui procent de 6 % din PIB 

pentru sănătate. De asemenea, în noua Lege de asigurări de sănătate, să se 

precizeze cota de 6 % din PIB. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan afirmă că în Programul de Guvernare pe 

2006 nu este prevăzut un procent de 6 % din PIB pentru sănătate. Acest 

lucru , probabil, se va realiza în anul 2008. 

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

de sănătate se află, de o lungă perioadă de timp, într-o gravă criză de 

subfinanţare. Până în anul 2005, construcţia bugetară impusă de 

Ministerul Finanţelor Publice a prevăzut cheltuieli mai mici decât 

veniturile , rezultând excedente bugetare; astfel banii pentru sănătate au 

fost folosiţi pentru acoperirea golurilor din economie, fapt care rezultă cu 
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claritate din Raportul Băncii Mondiale la capitolul IV; la sfârşitul anului 

2002 exista un excedent de 15.000 miliarde lei, care nu a fost folosit 

pentru construcţia bugetară a anului 2003; aceiaşi ilegalitate s-a perpetuat 

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

miliarde lei care, adăugându-se la 15.000 miliarde lei, au totalizat un 

excedent de 23.000 miliarde lei; de asemenea, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate nu a beneficiat de dobânda la contul curent din 

Trezoreria Statului în valoare cumulată de 9.000 miliarde lei. 

Aceste sume, opinează dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , trebuie să fie recuperate şi introduse în sistemul de sănătate. 

„Oare chiar nimeni nu răspunde de deturnarea banilor din sistemul de 

sănătate? „ 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că suma de 23.000 miliarde lei a fost 

deturnată cu aprobarea Parlamentului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei îi răspunde că 

Parlamentul nu a aprobat aşa ceva, răspunzător fiind Ministerul 

Finanţelor Publice deoarece deturnarea s-a făcut, cu aprobarea acestuia, 

din Trezoreria Statului. Curtea de Conturi a României a sesizat, în raport, 

deturnarea celor 23.000 miliarde lei, iar Ministerul Finanţelor Publice are 

de dat un răspuns la această problemă; faptul că Ministerul Finanţelor 

Publice nu a semnat nota de constatare pentru tragerea la răspundere a 

celor vinovaţi  trimisă de către Curtea de Conturi a României  impune 

soluţionarea cauzei la Contenciosul Administrativ. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion  arată că încasările contribuţiilor de sănătate 

au fost progresive. În primele 4 luni ale anului 2005 Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate a încasat un plus de 2.000 miliarde lei, rezultând 

7.000 miliarde lei. Dacă s-ar achita parţial  din datoria/2004 s-ar mai 

depresuriza sistemul de sănătate, însă nu se doreşte acest lucru. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că bugetul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate este mai mic şi din cauza scutirii de contribuţie la 

asigurările de sănătate a pensionarilor . 

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

contribuţie trebuia să fie dată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 

şi Familiei . S-a luat o măsură populistă, aceea de scutire a pensionarilor 

de la contribuţia la asigurări de sănătate şi ca urmare fondul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate s-a micşorat . 

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

nu cunoaşte pe ce bani se poate baza. În plus, din 1990 până în prezent, s-

au promovat 42 de legi care exonerează anumite categorii sociale de la 

plata contribuţiilor.  

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

comisia votează, în unanimitate, acordarea avizului favorabil asupra 

proiectului de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului de execuţie a bugetului Fondului  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei 

publice aferente anului 2003 ( PLX 101/2005) în forma înaintată de 

Guvern.   

 

La punctul 4 al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de asigurări sociale de sănătate (PLX 234/2005). 
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După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

în şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din 28.06.2005 s-a hotărât, la 

cererea Ministerului Sănătăţii, retrimiterea la comisie a raportului asupra 

proiectului de lege, întrucât acest organism nu a agreat amendamentul din 

raportul comisiei privind gratuităţile la medicamente  pentru copii , 

lehuze şi gravide ( art.8 ). 

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

ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002, în sensul 

introducerii în categoria asiguraţilor a persoanelor returnate sau 

expulzate, precum şi a celor care sunt victime ale traficului de persoane. 

Se propune totodată modificarea prevederilor referitoare la funcţionarea 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , astfel ca statutul propriu să nu 

mai fie aprobat de Consiliul de administraţie ci de ministrul sănătăţii şi 

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu avizul 

Consiliului de administraţie, precum şi modificarea prevederilor 

referitoare la atribuţiile Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . 

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

amendamentul propus de comisie, în raportul nr.28/269/27 iunie 2005 

privind gratuitatea medicamentelor pentru copii, lehuze şi gravide a fost 

rezultatul unor dezbateri intense în cadrul lucrărilor şi are ca motivare 

protecţia acestor categorii sociale şi totodată menţinerea unui drept 

câştigat. 

Dl.Ervin Szekely , secretar de stat, Ministerul Sănătăţii arată că 

declină cuvântul reprezentantului Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate deoarece, în prezent , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

este o instituţie autonomă şi trebuie să poarte responsabilitatea pentru 

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

precizând că ,Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a făcut o propunere 

(text nou) care să se refere la dreptul medicilor care sunt funcţionari 

publici ai caselor de asigurări de a practica şi profesia de medic. Domnia 

sa apreciază că nu există o incompatibilitate între aceste două profesii şi, 

ca urmare, este pentru preluarea propunerii Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate ca amendament ( art.110). 

Motivarea constă în faptul că medicii din cadrul caselor de 

asigurări de sănătate sunt defavorizaţi faţă de cei din Ministerului 

Sănătăţii pentru care s-a dat o derogare. 

Dl.Vasile Cepoi, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate arată că, 

în condiţiile neacceptării amendamentului, funcţionarii publici din cadrul 

caselor de asigurări îşi pierd dreptul de practică a profesiei după 5 ani. 

Până la formarea unei astfel de specialităţi ( funcţionari de carieră ) este 

normal să li se dea posibilitatea acestor medici de a-şi practica profesia cu 

cel puţin ½ normă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă pe antevorbitorul său ce înseamnă 

termenul de „activitate profesională” , întrucât medicii specialişti în 

management au dreptul de practică a profesiei. 

Dl.Vasile Cepoi răspunde că există multe situaţii de acest gen în 

ţară de exemplu la Iaşi medicii epidemiologi – funcţionari publici la casa 

de asigurări de sănătate solicită ½ normă la direcţiile de sănătate; o astfel 

de derogare există pentru medicii din cadrul Ministerului Sănătăţii . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă care este baza legală pentru 

derogările date de Ministerul Sănătăţii . Domnia sa consideră că există o 

incompatibilitate între un medic funcţionar public de la Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate şi totodată medic de spital, cabinet etc.; acesta are o 

relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă. 
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Dl.Vasile Cepoi arată că un medic de spital nu este în relaţie 

contractuală directă cu casa de asigurări. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că amendamentul este ambiguu 

şi lasă loc de interpretări; nu este împotriva amendamentului  dacă este 

formulat clar. Un cardiolog din spital nu este în incompatibilitate dar un 

medic de familie este în incompatibilitate, deoarece are relaţii directe 

contractuale cu casa de asigurări de sănătate. 

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

amendamentul este evaziv şi ambiguu şi ca urmare propune să se 

reformuleze astfel:  „... activitatea desfăşurată de medicii care ocupă 

funcţii publice în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , 

caselor de asigurări de sănătate este considerată vechime în activitatea 

medicală şi nu e incompatibilă  cu activitatea medicală profesională 

numai în condiţiile de a nu avea relaţii directe cu casa de asigurări de 

sănătate.” 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu propune ca sintagma „...şi nu e 

incompatibilă” să se înlocuiască cu sintagma „... în condiţiile evitării 

conflictului de interese”. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă dacă directorul general al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate poate profesa şi medicina de familie. 

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

medicul de familie se află în incompatibilitate cu funcţia de director 

general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru că are o 

relaţie contractuală directă cu casa de asigurări de sănătate. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă dacă un cardiolog care este 

inspector la o casă de asigurări - departamentul contractări şi decontări de 

servicii medicale este în incompatibilitate cu profesia de la spital. 
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Dl.Vasile Cepoi răspunde că nu este în incompatibilitate pentru că 

există nişte reguli stricte pe care medicul cardiolog nu le poate încălca în 

cazul efectuării inspecţiilor. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că toţi medicii pot funcţiona şi în 

cadrul caselor de asigurări. Derogările date de Ministerul Sănătăţii în anul 

2002 prin ordinul ministrului sănătăţii au dus la acţionarea în judecată a 

Ministerului Sănătăţii de către o serie de medici de la Direcţia de sănătate 

publică Prahova care aveau aceiaşi specialitate ( epidemiologi) ca şi cei 

din Ministerul Sănătăţii care au primit derogări. Domnia sa apreciază că 

un şef al unui laborator de microbiologie nu poate fi în incompatibilitate 

cu funcţia pe care ar deţine-o la o casă de asigurări de sănătate. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune ca să se elaboreze o propunere 

legislativă privind scoaterea medicilor din lista funcţionarilor publici. 

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

acord cu raportul comisiei care să cuprindă şi amendamentul îmbunătăţit 

şi cu propunerea dl.dep.dr.Dida Corneliu . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu consideră că amendamentul trebuie să 

prevadă limite precise întrucât există SRL-uri cu profil medical, iar 

salariaţii acestor cabinete nu sunt în relaţie contractuală directă cu casa de 

asigurări. 

Dl.Vasile Cepoi arată că medicii din cadrul SRL-urilor sunt în 

relaţie contractuală directă cu casa de asigurări. Comparativ cu aceştia 

medicul de spital este plătit din buget. Domnia sa consideră că trebuie 

definit clar ce înseamnă „relaţie contractuală directă cu casa de asigurări 

de sănătate”. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian arată că amendamentul propus este 

acoperitor şi propune să fie adoptat, iar ulterior prin ordin comun al 

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Casei Naţionale 
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de Asigurări de Sănătate să se stabilească care sunt persoanele ce sunt în 

relaţie contractuală directă cu casa de asigurări. 

Dl.dep.Mandea I. ( delegat în locul domnului dep.Miron Mitrea) 

este de acord cu propunerea făcută de dl.dep.dr.Buşoi Cristian . 

Dl.Ervin Szekely este de acord cu antevorbitorul său. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca, Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate să prezinte până la data de 3.10.2005 un amendament clar şi 

documentat. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică apreciază că există pericolul de a se 

crea un precedent în sensul extinderii acestui amendament şi în alte 

domenii. Este împotriva amendamentului şi propune ca să se amâne 

dezbaterea acestuia până la primirea unei note de la Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate privind argumentaţia bine documentată pe această 

temă. 

Dl.Vasile Cepoi arată că, în prezent, foarte puţini medici doresc să 

lucreze şi la casele de asigurări. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că un director general la casa de 

asigurări de sănătate are un salariu de aproximativ 19 milioane lei. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune ca amendamentul să fie formulat de 

Comisia pentru sănătate şi familie  şi nu de Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin nu este de acord cu propunerea 

antevorbitorului , deoarece comisia ar trebui să facă o propunere 

legislativă de modificare a Legii finanţelor. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion răspunde că profesia de medic este una 

liberală şi se supune cutumelor aşa cum se întâmplă şi în alte ţări. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu susţine propunerea dl.dep.dr.Luchian Ion 

de formulare a amendamentului de către membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie . 
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Dl.dep.dr.Dida Corneliu consideră că pentru evitarea unui risc, 

pentru simplitate şi fiind vorba de 2 funcţii diferite amendamentul nu 

trebuie acceptat de comisie; medicii – funcţionari publici la casele de 

asigurări au salarii mai mari comparativ cu cei din spitale. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică subliniază, încă odată, că există 

riscul ca prin acceptarea amendamentul pentru această categorie 

profesională şi alte profesii să dorească acest lucru, de exemplu un avocat 

angajat al unei case de asigurări de sănătate să aibă dreptul de a funcţiona 

la un barou de avocatură şi de a pleda procese civile şi penale la tribunal. 

Domnia sa consideră că trebuie formaţi medici profesionişti pentru casele 

de asigurări care să facă o carieră la acest loc de muncă.  

În continuare întreabă cine va sigura gărzile acestora la spital 

atunci când ei îşi fac programul de 8 ore la casa de asigurări de sănătate? 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan consideră că, în prezent, există o situaţie de 

necesitate şi ca urmare este pentru amendament. 

Dl.dep.Movilă Petre intervine propunând ca să se supună la vot 

amendamentul. Revine asupra propunerii considerând că amendamentul 

trebuie formulat de comisie după ce primeşte ( în termen de 7 zile ) 

documentarea şi argumentarea ( prin e-mail, pentru fiecare deputat) de la 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune amânarea dezbaterilor pe 

amendament până la săptămâna viitoare pentru a da posibilitatea Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate ca, până luni 3.10.2005, să trimită pe  

e-mail argumentaţia justificată privind dreptul medicilor – funcţionari 

publici ai caselor de asigurări de sănătate de a-şi exercita profesia liberală 

de medic. 

Dl.Vasile Cepoi referindu-se la art.26 alin.(1) lit.d) şi g) din 

raportul comisiei care prevede că valoarea medicamentelor prescrise 

pentru copii, gravide şi lehuze care nu au nici un venit sau au venituri sub 
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salariul de bază minim brut pe ţară să fie suportată integral din Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate , propune să se revină la 

forma iniţială din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 plata 

medicamentelor la nivelul preţului de referinţă sau de decontare . Domnia 

sa apreciază că principala cauză de dezechilibru al sistemului sanitar este 

necorelarea preţurilor la medicamente cu pachetul de bază de servicii 

medicale. Ideea constituirii pachetului de bază de servicii medicale şi 

scoaterea unor servicii din acest pachet nu este fezabilă ( unele ţări 

precum Franţa se limitează în cadrul pachetului, prin acoperirea parţială a 

unor activităţi). Referitor la preţul de decontare arată că revenirea la 

articolul iniţial din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 ar fi 

un prim pas; dacă OTC-urile se suportă financiar integral de către Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate  înseamnă că raportul cost-eficienţă 

este foarte scăzut, iar farmaciile pot vinde orice şi Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate nu mai are nici un control; preţul de decontare 

prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005  pentru   

OTC-uri înseamnă preţul cel mai mic pentru OTC-urile din aceiaşi 

categorie (OTC-urile nu au nici o regulă privind preţul comercial). 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită detalii privind preţul de referinţă a 

medicamentelor. 

Dl.Vasile Cepoi răspunde că preţul de referinţă înseamnă că din 

grupa produselor medicamentoase DCI se ia preţul celui mai ieftin 

medicament. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă ce preţ de decontare are aspirina . 

Dl.Vasile Cepoi răspunde că preţul de decontare este preţul cu 

ridicata de la producătorii de medicamente. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine întrebând care este preţul stabilit 

de producători pentru aspirina de import care , fiind OTC, nu are un preţ 

stabilit de Ministerul Sănătăţii . 
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Dl.Vasile Cepoi răspunde că preţul de decontare pentru aspirina de 

import este format din preţul de achiziţie cu ridicata plus adausurile 

comerciale care împreună formează preţul comercial. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că producătorii au preţuri de intrare pe 

piaţă. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru intervine revenind la acordarea 

gratuităţii la medicamente suportată integral din Fondul  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate . Domnia sa apreciază că suportarea integrală 

din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a medicamentelor 

pentru copii, gravide şi lehuze este necesară deoarece această categorie 

socială trebuie protejată. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu susţine necesitatea acordării gratuite a 

medicamentelor pentru copii, gravide şi lehuze. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian intervine propunând să se respingă 

amendamentul  cu gratuitatea medicamentelor pentru copii, gravide şi 

lehuze deoarece se referă la OTC-uri. Este de acord cu textul iniţial de la 

art.26 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005. 

Dl.Vasile Cepoi consideră că acordarea gratuităţii la 

medicamentele pentru copii, gravide şi lehuze înseamnă o discriminare 

faţă de celelalte categorii sociale. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că este de acord cu 

antevorbitorul său,  însă subliniază că principiul solidarităţii trebuie 

aplicat şi pentru Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii 

Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa 

Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 

Turismului. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că şi magistraţii, revoluţionarii, 

deportaţii, persoanele handicapate au gratuităţi la medicamente. 
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Dl.dep.Movilă Petre propune ca în termen de 7 zile Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate să trimită pe e-mail pentru fiecare membru al 

comisiei un material privind argumentele care stau la baza inechităţilor 

apărute privind gratuităţile la medicamente, urmând ca peste 14 zile 

comisia să invite la discuţii pe această temă atât Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate cât şi Ministerul Sănătăţii . 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian intervine subliniind că se discută 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 şi nu este nevoie de noi 

discuţii cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul 

Sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune, încă odată, ca să se primească 

materialele până pe 3.10.2005 iar în şedinţa din perioada 4 – 8.10.2005 

comisia să finalizeze Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 care 

este în regim de urgenţă. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică afirmă că este categoric pentru 

menţinerea gratuităţilor; eliminarea acestora ar avea efecte negative 

asupra imaginii comisiei şi ar declanşa un „scandal mare” în presă ; cât 

timp alte categorii sociale au gratuităţi şi copii, gravidele şi lehuzele 

trebuie să aibă acest drept; această categorie trebuie protejată. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru consideră că eliminarea gratuităţilor 

pentru copii, gravide şi lehuze este o discriminare şi în consecinţă nu 

trebuie acceptată. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan apreciază că trebuie menţinută gratuitatea la 

medicamente, iar copiilor „să li se dea cel mai bun”. 

Dl.dep.dr.Buşoi Cristian apreciază că este necesar ca să se supună 

regulilor deci trebuie să nu existe discriminări. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu răspunde că „gravidele şi copiii nu sunt 

toată lumea, iar prevenţia pentru această categorie socială trebuie făcută”. 
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Dl.dep.dr.Bonis Istvan consideră că , prin eliminarea gratuităţilor,  

în familiile cu mai mulţi copii şi care nu au bani pentru a cumpăra 

medicamente îmbolnăvirea unuia duce la îmbolnăvirea şi a celorlalţi 

copii. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă dacă Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate are o situaţie privind consumul de medicamente. 

Dl.Vasile Cepoi răspunde că, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate nu are o astfel de situaţie. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că raportul comisiei la amendamente 

respinse, se regăseşte şi amendamentul domniei sale privind menţinerea 

art.26 alin.(1)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 care 

face referire la preţul de referinţă şi de decontare. Dacă Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate aduce argumente justificate privind eliminarea  

gratuităţilor la medicamente dl.dep.dr.Paveliu Sorin îşi menţine 

amendamentul motivând că se poate deschide „o portiţă pentru evaziunea 

Fondului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ( dacă unei gravide i 

se prescrie vitamine este în regulă, numai că consumul de medicamente 

cu acelaşi medicament este de 10 ori mai mare). 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică propune plafonarea reţetei prescrise 

pentru această categorie socială valorii la 1,5 milioane lei. 

Dl.dep.Movilă Petre consideră că trebuie să existe un preţ al 

medicamentelor care să poată fi controlat de Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate . 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru răspunde că trebuie menţinută 

gratuitatea şi totodată este necesar ca, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi Ministerul Sănătăţii să găsească noi soluţii de suplimentare a 

sumei alocate din fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru 

medicamente, de exemplu privatizarea dializei poate aduce aproximativ 

20 milioane euro. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că scoaterea gratuităţii la medicamente 

pentru copii, gravide şi lehuze ar declanşa un scandal public „nu 

gratuitatea trebuie eliminată, ci este necesar să se stabilească pachetul de 

bază de servicii medicale”. 

Dl.Vasile Cepoi consideră că stabilirea sau prevederilor privind 

gratuitatea la medicamente reprezintă o parte din definirea pachetului de 

bază de servicii medicale. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu este de acord cu eliminarea 

gratuităţilor deoarece este „logic şi corect” şi propune să se discute 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, în 

sensul desfiinţării caselor paralele şi a obligativităţii agricultorilor la plata 

contribuţiei de asigurări de sănătate. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru recomandă Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate să nu mai plătească servicii medicale firmelor 

private ( exemplu Euromedica) şi să caute soluţii pentru gratuităţi. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu apreciază că „este o iluzie” obţinerea unor 

economii în sănătate, în special prin eliminarea gratuităţilor pentru copii, 

gravide şi lehuze. Dorinţa atât a medicilor cât şi a pacienţilor de a se 

obţine performante în sănătate nu trebuie reprimate prin economii. Pe de 

altă parte se doreşte să se scadă decalajul cu Uniunea Europeană , iar 

acest lucru nu se poate face prin reducerea cheltuielilor; toate cheltuielile 

la toate capitolele bugetare se justifică. Domnia sa consideră că bugetul 

pentru sănătate de 3,8 % este prea mic; pentru ca sistemul de sănătate să 

meargă e nevoie de cel puţin 5,5 % din PIB; trebuie pus accentul pe 

eficienţa cheltuirii resurselor; în o serie de spitale se risipesc sume mari 

pentru plata a unui număr prea mare de salariaţi din sectorul 

administrativ, pentru întreţinerea neeficientă a instalaţiilor, pentru 

renovări, etc. 
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„Cheltuielile pentru copii nu se pot reduce” subliniază domnia sa . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ca medic de familie apreciază că 

economiile realizate prin eliminarea gratuităţilor sunt minime; domnia sa 

are în evidenţă 1.500 de copii şi 100 de gravide; consideră că scoaterea 

gratuităţilor va „întoarce această categorie împotriva medicilor”. „Nu aici 

este problema, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu face nimic să 

informeze asiguraţii despre managementul acestuia, nu face economii 

printr-un management eficient. Referitor la agricultori , nu este adevărat 

că nu plătesc contribuţia de asigurări de sănătate, aceştia au plătit şi 

plătesc în continuare. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu este pentru menţinerea gratuităţilor la 

medicamente pentru copii, gravide şi lehuze. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică se declară surprins de propunerea 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind eliminarea gratuităţilor, 

mai ales că acest organism reprezintă pacienţii; întreabă dacă Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate a făcut un sondaj de opinie privind 

eliminarea gratuităţilor. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu-şi 

asumă responsabilitatea acestui fapt şi forţează Comisia pentru sănătate şi 

familie  să răspundă în faţa opiniei publice. Copiii, gravidele şi lehuzele 

au avut gratuităţi la medicamente până la emiterea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 38/2005; este necesar ca acest drept să se menţină şi 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să găsească alte soluţii 

privind realizarea economiilor, de exemplu din spitalele care se irosesc 

miliarde lei. 

În final dl.dep.dr.Diaconescu Renică precizează că se opune 

categoric eliminării gratuităţilor, iar în cazul în care se scot gratuităţile la 

medicamente pentru copii, gravide şi lehuze va face „lobby” contra 

Comisiei pentru sănătate şi familie . 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că materialele trimise membrilor 

comisiei de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru argumentarea 

eliminării gratuităţilor la copii, gravide şi lehuze trebuie să cuprindă şi 

care sunt beneficiile şi totodată efectele aplicării Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2005 din 12 mai 2005 ( data aplicării) şi până în 

prezent. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu consideră că prin propunerea de 

eliminare a gratuităţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ajută 

cei 5 milioane de contribuabili ; comisia trebuie să hotărască „se asigură 

asistenţă medicală la 5 milioane contribuabili sau la 1 milion de 

contribuabili”. 

În consecinţă, domnia sa este pentru menţinerea în textul legii a 

„preţului de referinţă” şi scoaterea gratuităţilor pentru copii, gravide şi 

lehuze. 

Dl.Vasile Cepoi răspunde dl.dep.dr.Paveliu Sorin că după aplicarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 care a eliminat gratuitatea 

pentru copii, gravide şi lehuze, cheltuielile medii lunare pentru consumul 

medicamentelor a scăzut de la 1.700 miliarde lei la 1.200 miliarde lei. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine precizând că datele prezentate nu 

sunt semnificative, doreşte să cunoască cum au variat consumurile de la 

aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru primele 

10 medicamente solicitate. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu subliniază că trebuie găsite soluţii pentru 

suplimentarea banilor în sănătate, dar în acest lucru nu se poate face prin 

eliminarea gratuităţilor; profitul partenerilor privaţi medicali sunt foarte 

mari. 

Dl.dep.Movilă Petre propune iar comisia este de acord cu sistarea 

discuţiilor şi dezbaterilor pe Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

38/2005 până la şedinţa următoare a Comisiei pentru sănătate şi familie . 
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Domnia sa şi atenţionează, încă odată, pe reprezentantul Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate să trimită materialele cerute de comisie până la 

data de 3.10.2005. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi comisia a discutat alte probleme 

privind activitatea comisiei. 

De asemenea, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au 

efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  

 

 
 


