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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 24, 25   şi 26.05.2005 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 24.05.2005 între orele 14,00 – 19,00, în ziua de 25.05.2005 între orele 

9,00 – 15,00 şi în ziua de 26.05.2005 între orele 9,00 – 12,00 având 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

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

execuţie al bugetului fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2003        

( PLX 101/2005). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

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

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

unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

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

Senatului au procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de 
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Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului de execuţie al bugetului fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei publice 

aferente anului 2003  ( PLx 101/2005), secţiunea pentru sănătate. 

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

comisiei, execuţia bugetului de stat pe anul 2003 s-a derulat în condiţiile 

unei politici bugetare şi fiscale corelate cu tendinţele reformelor 

economice şi structurale, cu menţinerea cheltuielilor bugetare la nivelul 

colectării veniturilor bugetare, de stabilire a priorităţilor de cheltuieli la 

nivel funcţional şi instituţional precum şi de perfecţionare şi extindere a 

sistemului de programare bugetară prin elaborarea bugetului şi alocarea 

fondurilor publice pe bază de programe. 

Contul general de execuţie a bugetului de stat pe anul 2003, a fost 

întocmit în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din Legea privind 

finanţele publice nr.500/2002, pe baza situaţiilor financiare prezentate de 

ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a 

bugetului de stat şi a bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate 

care potrivit legii este gestionat de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate . 

Contul general de execuţie a bugetului de stat a fost întocmit în 

structura bugetului aprobat prin Legea bugetului de stat nr.631/2002 

rectificat prin ordonanţa cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2003 nr.87/2003, aprobată prin Legea nr.500/2003 şi are ca anexe 

conturile anuale de execuţie ale bugetelor ordonatorilor principali de 

credite. 

În anul 2003, cheltuielile pentru sănătate de la bugetul de stat au 

fost în sumă de 11.091 miliarde lei reprezentând 0,6 % din PIB. Acest 

fond a fost utilizat pentru serviciile publice descentralizate 3.027,2 

miliarde lei ( 27,3 %), spitale 1.632,5 miliarde lei (14,7%), centre de 
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transfuzii sanguine 713,2 miliarde lei (6,4 %) şi alte instituţii şi acţiuni 

sanitare 5.605,5 miliarde lei (50,5%). 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 

a fost constituit în baza prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate 

nr.145/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi prezintă venituri 

încasate de 55.126,5 miliarde lei şi cheltuieli de 62.282,5 miliarde lei. 

Din veniturile încasate în cursul anului 2003 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 urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi 

familie ai Camerei Deputaţilor au hotărât continuarea dezbaterilor asupra  

proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului fondului  naţional 

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

publice aferente anului 2003  ( PLX 101/2005). 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a discutat şi alte probleme curente privind activitatea sa:  
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- stabilirea ordinii de zi pentru viitoarea şedinţă a comisiei 

care cuprinde audieri privind organizarea şi funcţionarea medicinii de 

familie; 

- discuţii asupra propunerii legislative pentru completarea 

art.20 din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată şi a 

propunerii legislative pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale, 

lege a medicamentelor de uz uman precum şi a unor bunuri destinate 

industriei farmaceutice româneşti, care urmează să fie depuse la Biroul 

Permanent al Camerei Deputaţilor; 

- discuţii privind oportunitatea elaborării unor iniţiative 

legislative care au ca obiect populaţia neasigurată la sistemul asigurărilor 

sociale de sănătate, exercitarea profesiei de tehnician dentar şi repunerea 

în circulaţie a stupefiantelor; 

- discuţii privind situaţia gravă din sănătate datorată stării de 

subfinanţare a sistemului, recuperarea disponibilului existent de 22.000 

miliarde lei şi alocarea a 6 % din PIB pentru sănătate. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege 

şi propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

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

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

Cristian ( Grup Parlamentar al PNL ) şi dl.dep.Miron Mitrea ( Grup 

Parlamentar al PSD ) . 

 
PREŞEDINTE, 

 
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  
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