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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, fiind absent motivat 

un deputat. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: dl. Eugen Nicolăescu, 

ministrul sănătăţii, dl.dr.Cristian Vlădescu , preşedintele Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate , doamna Edit Szarka, consilier de conturi, 

Curtea de Conturi a României , dl.prof.dr.Dan Sabău, preşedintele 

Comisiei pentru sănătate publică a Senatului României, dl.Sebastian 

Bodu, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,  

dl.Adrian Nan, consilier, Ministerul Finanţelor Publice, doamna Giliola 

Ciorteanu , vicepreşedinte Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Statului , doamna Ana Radu, director, Ministerul Finanţelor Publice,   

dl.Anghel Gheorghe – director general adjunct la Direcţia Generală 

Planificare şi Relaţii cu Furnizorii, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate , doamna Stoea Leana – director la Direcţia Buget, Creanţe, 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ,  doamna Mihai Liliana – 

director la Direcţia Juridic-Contencios, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate , dl.Nicolae Cîmpeanu – Director General al Direcţiei Generale 

Executări Silite şi Licitaţii, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor 

Administrator
Original



 2

Statului , doamna Cristina Bărbuţă, director general, Direcţia generală a 

bugetului, Ministerul Sănătăţii , doamna Anca Bătrânu, director general, 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

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

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. Comisia a adoptat, 

în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor privind Raportul Curţii de Conturi 

a României privind modul de fundamentare şi realizare a veniturilor şi 

cheltuielilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate întocmit de Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate în anul 2004 şi fundamentarea indicatorilor în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al anului 2005 şi asupra Raportului de 

control intermediar încheiat la 30.11.2005 ca urmare a controlului 

efectuat la Ministerul Sănătăţii . 

2. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative „Legea pâinii” 

( Plx 85/2006) . 

3. Diverse. 

4. 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 continuarea 

dezbaterilor asupra Raportului Curţii de Conturi a României privind 

modul de fundamentare şi realizare a veniturilor şi cheltuielilor înscrise în 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate întocmit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în 

anul 2004 şi fundamentarea indicatorilor în bugetul de venituri şi 

cheltuieli al anului 2005 şi asupra Raportului de control intermediar 

încheiat la 30.11.2005 ca urmare a controlului efectuat la Ministerul 

Sănătăţii. 
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În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei salută pe cei prezenţi. 

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

continuarea dezbaterilor privind rapoartele Curţii de Conturi a României 

se impunea, prin lipsa distinşilor reprezentanţi ai Ministerului  Finanţelor 

Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală , precum şi a 

punctelor de vedere ce urmau să fie transmise comisiei în scris. De 

asemenea, în urma acestei discuţii finale, trebuie să rezulte un cumul de 

concluzii care vor face obiectul unor măsuri legislative, subliniază 

domnia sa . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi menţionează că 

prezenta întâlnire trebuie dedicată concluziilor. Domnia sa a studiat cu 

atenţie rapoartele Curţii de Conturi a României , în extenso şi pentru 

clarificarea unor aspecte va solicita lămuriri, în scris. 

Referindu-se la Sistemul Informatic Unic Integrat , domnia sa a 

sesizat că s-au achiziţionat programe informatice ( soft) la preţuri 

deosebit de ridicate fapt care a dus la cheltuirea unor mari sume de bani 

din Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv din 

banii contribuabililor. 

Spitalele au cheltuit suma de 40.000 dolari pentru achiziţionarea 

acestor programe informatice, respectiv pentru plata comodatului şi a 

service-ului aferent. 

Domnia sa solicită preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate , prezent la audieri, informaţii privind sumele care s-au cheltuit 

pe fiecare spital, dacă o astfel de cheltuială dovedită, este legală sau nu şi 

care sunt pârghiile de control ale Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pentru verificarea eficientă a cheltuirii banilor. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,  menţionează 

dl.dr.Cristian Vlădescu, nu beneficiază de pârghii de control asupra 
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modului în care spitalele efectuează aceste cheltuieli. În prezent,  atribuţia 

aparţine organelor de control ale Ministerului  Finanţelor Publice , 

singurul care este în măsură să răspundă la această întrebare. Spitalele au 

dreptul să cheltuie pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor care 

concură la buna desfăşurare a serviciilor medicale. Ordonatorul principal 

de credite este după caz, fie direcţia de sănătate publică judeţeană, fie 

Ministerul Sănătăţii . Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu dispune 

de mijloacele concrete de intervenţie, fiind vorba despre contracte de 

prestări servicii. Organele de anchetă au solicitat, la nivelul caselor de 

asigurări de sănătate, informaţii privind modul de cheltuire al fondurilor 

destinat activităţilor administrative. Controlul efectuat a dovedit că nu s-

au cauzat prejudicii. Casa de asigurări de sănătate este abilitată să 

controleze numai modul de derulare a contractelor de prestare a 

serviciilor de sănătate cu spitalele. 

În pachetul legislativ privind reforma în domeniul sănătăţii, 

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

reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate au fost excluşi din 

componenţa consiliului de administraţie al spitalelor publice. Casele de 

asigurări de sănătate plătesc serviciile medicale prestate de către spital şi 

este normal să existe un reprezentant al casei care să verifice modul de 

cheltuire al sumelor încasate, subliniază domnia sa . Excluderea 

reprezentantului casei, din consiliul de administraţie al spitalului, nu 

reprezintă un lucru normal, conchide domnia sa. În continuare, domnia sa 

acordă cuvântul doamnei Edit Szarka. 

Un lucru deosebit de important care lipseşte din sistem, subliniază 

doamna Edit Szarka, este controlul cheltuirii fondurilor din sănătate. 

După cum reiese din rapoartele Curţii de Conturi a României de mai bine 

de 2 ani se sesizează cheltuirea banilor după bunul plac al spitalelor deşi, 
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veniturile sunt limitate de lege prin nominalizarea pachetului de servicii 

medicale pe care casa de asigurări de sănătate îl decontează. 

Referindu-se la cheltuielile pentru soft, domnia sa precizează că 

atunci când se operează decontările este necesar să se ceară şi 

documentele justificative. Deşi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

şi Ministerul Sănătăţii sunt entităţi separate, acţiunea de control la una din 

aceste instituţii este legată. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 150/2002 dacă Ministerul Sănătăţii dispunea de un pachet minim de 

servicii informatice ar fi trebuit să interzică Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate achiziţionarea unui alt soft , cu acelaşi obiect. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin doreşte să cunoască care au fost rezultatele 

controlului de audit financiar efectuat de către Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate la furnizorii de servicii medicale, respectiv 

spitalele. 

În conformitate cu noile prevederi legale, arată dl.dr.Cristian 

Vlădescu, auditul financiar la furnizorii de servicii medicale nu se mai 

efectuează. La nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

funcţionează, cu alte atribuţii, o direcţie de monitorizare şi control care 

stabileşte modul în care au fost cheltuiţi banii pentru serviciile medicale. 

Bugetul spitalului trebuie cheltuit, cu prioritate, pentru acordarea de 

servicii medicale. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu este 

interesată ca spitalele să-şi achiziţioneze soft-uri sau alte bunuri. 

Referindu-se la pachetul legislativ, domnia sa menţionează că a propus ca 

finanţatorul să facă parte din consiliul de administraţie al spitalului, cu 

rolul de a informa casa de asigurări în legătură cu deciziile luate de  

consiliul de administraţie. 

Doamna Liliana Mihai solicită cuvântul pentru a face unele 

precizări. Bugetul spitalului este format din sumele de la Fondul  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate , acordate pentru prestarea de servicii 
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medicale, din fonduri de la autorităţile locale, venituri proprii şi alte 

surse. Singura limită de cheltuială este fixată pentru hrană. Drepturile şi 

obligaţiile corelative sunt acelea de a verifica dacă se realizează numărul 

de servicii medicale contractat. În acest sens, se controlează foile de 

observaţie şi numărul de zile de spitalizare. 

După acest mod de a stabili o relaţie contractuală, intervine 

doamna Edit Szarka , este clar că nu este vorba de un contract oarecare ci 

de un act prin care se stabileşte tratamentul şi medicamentaţia care se 

acordă bolnavilor. S-a constatat că, pe partea de medicamente, s-a cheltuit 

mult prea puţin. Restul banilor au fost cheltuiţi de către unele spitale după 

bunul lor plac. 

Singura modalitate de a acorda Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate noi atribuţii, continuă doamna Liliana Mihai, este iniţiativa 

legislativă a Guvernului ( prin lege sau ordonanţă). Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.150/2002 stabileşte natura civilă a contractului de 

furnizare a serviciilor medicale acordate asiguraţilor. În conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 şi ale 

Contractului – cadru , la nivelul spitalului sunt evidenţiate numai 

serviciile medicale decontate ulterior. 

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

reaminteşte că, în cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, comisia a 

aprobat un amendament privind plata deficitelor înregistrate din 

disponibilităţile înregistrate în anii precedenţi cu această destinaţie sau , 

după caz, de la bugetul de stat. Aceste amendament a fost aprobat pentru 

protejarea sumelor destinate serviciilor medicale şi medicamentelor din 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate. De asemenea 
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controlul cheltuirii acestor sume este un lucru necesar şi trebuie 

reglementat prin lege, conchide domnia sa . 

Dl.Anghel Gheorghe solicită cuvântul şi precizează că banii care 

pleacă de la casa de asigurări de sănătate se constituie în venituri ale 

spitalului. Pe lângă aceste venituri mai funcţionează 7 – 8 surse de 

venituri proprii ale spitalului, conform legii nr.270/2003. Conform 

aceleiaşi legi managementul este atributul directorului general şi al 

consiliului de administraţie al spitalului. Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate nu dispune, în prezent, de pârghii de control. 

Comisia pentru sănătate şi familie nu s-a întrunit ca o comisie de 

anchetă, intervine dl.dep.dr.Paveliu Sorin. Situaţia reiese în urma 

constatărilor care fac obiectul raportului Curţii de Conturi a României . 

Valoarea contractului pentru implementarea Sistemului Informatic Unic 

Integrat este de 120 milioane dolari, iar dacă un spital cheltuieşte 100 – 

150.000 dolari pentru un pachet informatic, banii se  vor consuma fără să 

producă servicii de sănătate. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu intervine şi arată că, dacă cineva 

dorea să încurce lucrurile, nu ar fi putut reuşi mai bine ca în cazul de faţă. 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală colectează contribuţiile, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate împarte fondurile la spitale iar 

Ministerul Sănătăţii controlează cum s-au cheltuit banii. Nimeni nu are o 

responsabilitate clară. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie  

să-şi redefinească rolul în acest lanţ şi să beneficieze de o autonomie 

totală. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să fie în măsură să 

colecteze contribuţiile ca să poată să cunoască, permanent, fondurile 

colectate , să controleze şi să acţioneze debitorii. Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală poate să ajute în acest sens. Actualmente, pe banii 

colectaţi pentru servicii medicale se suportă pregătirea rezidenţilor şi 

derularea programelor naţionale de sănătate. Casa Naţională de Asigurări 
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de Sănătate trebuie să devină o bancă care dă bani cu destinaţii precise. 

Legislaţia actuală este foarte stufoasă iar acest lanţ trebuie simplificat, 

concluzionează domnia sa . 

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

cele prezentate de antevorbitorul său. Esenţa problemei rezidă din lipsa 

autonomiei reale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Până în anul 

2004, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate îşi colecta singură 

contribuţiile, dar Ministerul Finanţelor Publice dicta cum şi cât să 

cheltuie. După anul 2004, contribuţiile au fost colectate de către Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală în comun cu contribuţiile pentru pensii 

şi şomaj. Nici până în prezent Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu 

dispune de autonomia gestionării fondurilor. În ţările dezvoltate, casa de 

asigurări de sănătate este autonomă şi îşi depozitează fondurile în bancă. 

În acest sens, este necesară o propunere legislativă de urgenţă. 

Dl.dep.Movilă Petre solicită cuvântul pentru a-şi exprima un punct 

de vedere personal. După evaluarea Rapoartelor Curţii de Conturi a 

României , comisia s-a întâlnit, pentru discuţii, cu instituţiile implicate. 

Domnia sa propune ca, în continuare, să se procedeze la întâlniri şi 

discuţii bilaterale ( Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – Curtea de 

Conturi a României , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate – Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală, etc.). Aceste discuţii pot avea loc   

într-un interval de 30 – 60 zile, după care, va avea loc o nouă întâlnire de 

mediere între comisie şi aceste instituţii. Situaţia actuală este rodul unei 

lipse acute de dialog între instituţiile implicate. În ceea ce priveşte 

autonomia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aceasta ar fi trebuit 

cerută cu ocazia discutării pachetului legislativ. 

Discuţiile bilaterale au avut loc şi se desfăşoară şi în continuare, 

precizează dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei .Rolul 

comisiei este de a analiza situaţia existentă şi de a stabili măsuri pentru 
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corectarea acesteia. Comisia, în ansmablul ei, a susţinut, an de an, 

autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Acest lucru 

nu a fost dorit deoarece, după cum reiese şi din raportul Băncii Mondiale, 

fondurile pentru sănătate au fost deturnate pentru a umple „golurile” din 

economie. Problema implementării Sistemului Informatic Unic Integrat 

se discută de 3 ani şi abia acum avem un prim rezultat. Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate trebuie investită cu decizia de a interzice spitalelor 

să mai achiziţioneze programe informatice. Sistemul informatic al 

Ministerului Sănătăţii reprezintă o risipă de bani. Ministerul Sănătăţii 

trebuie să se conecteze la sistemul informatic al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . Domnia sa propune să se înainteze Ministerului 

Sănătăţii o adresă în acest sens. 

Informatizarea este un lucru absolut necesar şi ar fi trebuit să se 

finalizeze, cu mult timp în urmă, subliniază dl.senator prof.dr.Dan 

Sabău. Informatizarea trebuie să se încheie cât mai repede pentru a se 

elimina dezordinea din sistem şi pentru a se asigura o evidenţă corectă. 

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

menţionează că, în Raportul Curţii de Conturi a României , sunt 

menţionate o serie de aspecte legate de relaţiile dintre Agenţia Naţională 

de Administrare Fiscală şi sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

Domnia sa  informează pe cei prezenţi că dl.Sebastian Bodu îl va 

reprezenta , la discuţii, pe dl.Sebastian Vlădescu, ministrul finanţelor 

publice. Domnia sa acordă cuvântul doamnei Edit Szarka pentru a 

prezenta concluziile Curţii de Conturi a României referitoare la relaţiile 

dintre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi sistemul de asigurări 

sociale de sănătate. 

Problema care rezultă din raport , face referire la sumele rămase 

neutilizate din disponibilul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate . În perioada 2002 – 2004 , construcţia bugetară nu a ţinut seama 
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de disponibilul existent. Anul 2006 este primul în care se ţine seama de 

disponibil,  pentru a se utiliza ,conform dispoziţiilor legale în vigoare. În 

acest sens, Ministerul Finanţelor Publice a emis norme metodologice. În 

Raportul Curţii de Conturi a României se subliniază principiul anuarităţii 

bugetare. Prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

150/2002, Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate este 

reglementat ca fond special, iar excedentul se reportează anul următor cu 

aceeaşi destinaţie. Lucrurile au fost lămurite. Întrebarea care s-a pus de 

către comisie este ce se întâmplă cu disponibilul care, ani de-a rândul, nu 

a fost utilizat. În perioada supusă controlului s-a constatat că procesul de 

colectare s-a desfăşurat în condiţii foarte bune. În acelaşi timp, Ministerul 

Finanţelor Publice a limitat veniturile şi cheltuielile. În urma acestui 

proces a rezultat un surplus de bani în Trezorerie, care s-a constituit ca 

disponibil. Disponibilul nu se mai regăsea în bugetul pe anul următor. 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a luat măsuri împotriva 

managerilor de spitale, arată dl.dep.dr.Paveliu Sorin . Domnia sa   doreşte 

să cunoască care este sistemul de colectare cel mai eficient al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate sau al Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală. De asemenea, domnia sa doreşte să cunoască unde 

se află evidenţa persoanelor care plătesc contribuţiile. 

De la data de 1.01.2004, colectarea tuturor fondurilor a fost 

preluată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  , arată 

doamna Edit Szarka. A rezultat un sistem greoi şi nu s-a ţinut seama de 

faptul că , entităţile care au colectat până atunci , dispuneau de un sistem 

informaţional bine pus la punct, precum şi de o evidenţă pe asigurat. În 

prezent, evidenţa se ţine pe plătitor, respectiv pe angajator. Nu s-a ţinut 

seama de faptul că asiguratul şi nu angajatorul este supus bolii şi 

pensionării. Se creează imaginea deformată că aceste sisteme ( sănătate, 

pensii şi şomaj) sunt susţinute financiar. 
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În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acordă cuvântul domnului Sebastian Bodu, preşedintele Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală. 

Cifrele contrazic ideea că actualul sistem de colectare este mai 

greoi, subliniază dl.Sebastian Bodu. Stopajul la sursă este un fenomen des 

întâlnit şi confirmat în cazuri penale. Contribuţiile la asigurările sociale 

de sănătate nu sunt tratate într-un mod diferit. Conform principiului 

„scală” un colector mare este mai eficient decât mai mulţi colectori mai 

mici. La  colectorul mai mare cheltuielile de colectare şi evidenţă sunt 

mai mici. O să se reproşeze de ce nu s-a preluat şi comparat acel sold de 

la 1.01.2004 de 998 milioane RON. În vederea constituirii bazei de date a 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , la solicitarea acesteia s-a 

transmis, pe suport magnetic, lista contribuabililor la Fondul  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate, structurată pe judeţe la data de 

31.12.2004. 

Aţi spus că gradul de colectare s-a îmbunătăţit, intervine doamna 

Edit Szarka, dar pe care sume, cele declarate sau cele încasate. Dacă la 

Trezorerie nu se ţin aceste evidenţe nu se poate cunoaşte contul în care se 

depozitează aceste sume, subliniază domnia sa . 

Între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Trezorerie 

există o legătură zilnică, menţionează dl.Sebastian Bodu. 

În continuare, solicită cuvântul doamna Ana Radu, director 

general, Ministerul Finanţelor Publice. 

În perioada 1.01. – 31.12.2005 veniturile Fondului  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate au fost în sumă de 8.392,3 milioane RON, 

cu 23 % mai mult faţă de cele realizate în perioada corespondentă a 

anului 2004. 

În cadrul bugetului consolidat, Fondul  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate se situează pe locul 2 . Din totalul încasărilor la 
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nivelul anului 2005 la bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate de 8.392 milioane RON, încasările din arierate au fost în sumă 

de 425 milioane RON, ceea ce reprezintă 5 % din totalul acestora. 

Arieratele din anul 2004 şi 2005 reprezintă o creştere de peste 25 %. Este 

vorba nu numai despre sumele declarate ci şi de cele constatate. Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală acordă o atenţie egală pentru toate 

sursele de contribuţii. Stopajul la sursă este monitorizat cu ocazia 

controalelor efectuate. Angajatorilor care reţin contribuţiile şi nu le 

virează la fond li se întocmesc plângeri penale. Bugetele pentru sănătate, 

pensii şi şomaj sunt atent monitorizate, mai arată domnia sa . 

Doamna Edit Szarka intervine şi atrage atenţia că, din datele pe 

care le deţine Curtea de Conturi a României până în prezent, nu a fost 

semnalat nici un proces penal pentru stopare la sursă. 

Eşecul unui proces penal pentru stopare la sursă nu se datorează 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală , intervine dl.Sebastian Bodu. 

Dl.senator prof.dr.Dan Sabău sublinaiză că eşecul proceselor 

penale reprezintă o problemă gravă şi care duce la pierderi financiare în 

sistemul de sănătate. În opinia domniei sale, ar fi utilă elaborarea unei 

situaţii care să cuantifice procesele penale câştigate sau pierdute. 

Dl.Sebastian Bodu solicită cuvântul şi subliniază că Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală nu este parte în aceste procese, ci doar 

Parchetul. Domnia sa promite că va lua legătura cu Ministerul Sănătăţii şi 

celelalte instituţii implicate pentru a se putea întocmi o situaţie a 

proceselor câştigate sau pierdute. 

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

acordă cuvântul dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii. 

Domnia sa constată că deşi a fost invitat de către Comisia pentru 

sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor, în prezidiu se află dl.senator 

prof.dr.Dan Sabău, preşedintele Comisiei pentru sănătate publică a 
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Senatului. În condiţiile în care în sală nu este cvorum, domnia sa 

consideră că a fost invitat la o „şuetă” sau la un seminar între Curtea de 

Conturi a României şi alte instituţii. De asemenea, domnia sa apreciază 

că, dacă a fost invitat la comisie şi membrii comisiei nu sunt prezenţi, 

acest gest reprezintă un semn de lipsă de respect faţă de reprezentanţii 

Guvernului. În semn de protest, domnia sa invită reprezentanţii 

instituţiilor să părăsească sala. 

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

că lipsa cvorumului este reală însă acest fapt nu reprezintă o încălcare a 

Regulamentului Camerei Deputaţilor deoarece este vorba despre o 

audiere şi nu o şedinţă de vot. Cvorumul este o problemă relativă în 

sensul că unii dintre colegi vin în sală, în timp ce alţii ies din sală. 

Domnia voastră cunoaşteţi foarte bine problema cvorumului deoarece 

sunteţi parlamentar, subliniază domnia sa şi promite totodată că va fi mai 

sever şi va comunica colegilor să fie prezenţi pe toată durata lucrărilor 

comisiei. 

Obiectul prezentei discuţii, intervine dl.Eugen Nicolăescu, este 

aceeaşi şi anume execuţia bugetului pe anul 2004. Domnia sa îşi exprimă 

nedumerirea de ce în sală nu este prezent şi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , 

fostul ministru al sănătăţii , care este direct răspunzător de cele întâmplate 

în acea perioadă. 

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

sale şi ale colegilor pentru lipsa cvorumului şi arată că dl.dep.dr.Ovidiu 

Brînzan , ar fi trebuit să fie prezent la această discuţie. Este vorba de 

lucruri concrete care urmează să fie puse în aplicare în anul 2006, 

subliniază domnia sa , de exemplu cum se poate acţiona legislativ pentru 

obţinerea autonomiei reale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
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Dl.Eugen Nicolăescu solicită să se consemneze că, prin 

promovarea pachetului legislativ, s-a asigurat autonomia totală a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Comisia a militat în permanenţă pentru obţinerea autonomiei reale 

a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . Cu toate acestea, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate nu este autonomă , fiind subordonată 

Ministerului Sănătăţii. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate este secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Dl.dep.Movilă Petre intervine şi propune suspendarea discuţiilor 

până la revenirea la ordinea de zi a comisiei. 

Discuţiile fac obiectul ordinii de zi, arată dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei . Domnia sa  solicită înţelegerea dl.Eugen 

Nicolăescu, şi îl invită, colegial,să rămână la discuţii. Atâta timp cât 

bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate se află în 

bugetul consolidat şi nu este fond public privat, când Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate nu-şi poate depune banii în bancă şi nu-şi poate 

controla furnizorii de servicii medicale  nu se poate vorbi de o autonomie 

reală. 

În sală sunt numai reprezentanţi ai puterii, constată dl.Eugen 

Nicolăescu. Pentru a doua oară , consecutiv, constată că este vorba de 

lipsă de respect. Domnia sa informează, pe cei prezenţi, că trebuie să fie 

prezent la alte activităţi îşi prezintă scuze şi se retrage din sală. 

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

domnului Eugen Nicolăescu pentru prezenţa la discuţii şi solicită, în 

continuare, prezenţa dl.Ervin Szekely . Domnia sa acordă cuvântul 

dl.dep.Movilă Petre. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  doreşte să 

cunoască câte dosare penale s-au întocmit şi înaintat la Parchet, statistica 

plângerilor penale şi numărul proceselor penale câştigate sau pierdute. 

Neînceperea urmăririi penale ( NUP) se acordă pe bandă rulantă, 

informează dl.Sebastian Bodu, în schimb, execuţia debitorilor continuă. 

Atunci când contribuţiile erau colectate de către Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate exista, în permanenţă, o evidenţă a acestor fonduri, 

subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . Acum nu 

se mai cunoaşte dacă este vorba de o evidenţă declarată a plăţii 

contribuţiilor sau despre o evidenţă ştiută. Deşi în Trezorerie au fost 

depuse sume mari de bani nu se cunoaşte cu exactitate valoarea lor şi nici 

a dobânzilor cuvenite. Trebuie să avem în vedere un proiect legislativ 

privind autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

După cum arată cifrele, colectarea contribuţiilor de către Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală a fost mai bună , susţine dl.Sebastian 

Bodu. Colectarea centralizată a acestor sume este mai eficientă decât prin 

diseminarea colectorilor. Domnia sa este de acord cu autonomia reală a 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

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

doreştze să precizeze că, după cum se arată în situaţiile comparative 

raportate la indicii de inflaţie, fondurile pentru sănătate nu au cescut, ci 

dimpotrivă. În cifre comparative, valoarea estimată a cheltuielilor pentru 

sănătate de la bugetul de stat pe anul 2006 este de 3 ori mai mică decât în 

anul 1997. Totodată, în cifre comparative valoarea Fondului  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006, previzionat, se situează 

sub valoarea din anul 2001. După cum au arătat, an de an , reprezentanţii 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se putea colecta mai mult decât 

a aprobat Ministerul Finanţelor Publice . Niciodată nu a existat o evidenţă 

corectă privind fondurile colectate. Aşa s-a ajuns ca disponibilul de 
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23.000 miliarde ROL să dispară şi să înregistreze o datorie către 

furnizorii de servicii medicale şi medicamente de peste 6.000 miliarde 

ROL. 

Trebuie găsite soluţii legislative pentru ca autonomia Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate să fie reală, să se cunoască de ce 

fonduri dispune şi să aibă dreptul de a ţine banii în bancă. 

Dl.Ervin Szekely solicită cuvântul şi menţionează că, în varianta 

pachetului legislativ , s-a considerat că colectarea este o problemă de 

formă şi nu de fond. În acest mod , s-a renunţat la colectarea, de către 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a contribuţiilor datorate la 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Din prevederile care fac obiectul pachetului legislativ nu se poate 

vorbi de autonomia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . În toată lumea 

civilizată fondul de sănătate este fond public privat şi se depune la bancă. 

De aici derivă toate disfuncţionalităţile. În mod normal, acela care 

administrează fondul trebuie  să colecteze şi să controleze. Domnia sa 

doreşte să cunoască care este valoarea dobânzilor la fond şi cum au fost 

folosite. Care este punctul de vedere al Trezoreriei ? 

Doamna Ana Radu solicită cuvântul şi arată că, în conformitate cu 

prevederile legale bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate este un buget autonom şi un fond special. Veniturile se 

colectează în conturi distincte de către Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală. În ceea ce priveşte disponibilităţile până în anul 2002, bugetele 

au fost aprobate cu excedent. Nu este vorba de o deturnare a acestor 

disponibilităţi, precizează domnia sa. 

Doamna Edit Szarka intervine şi întreabă unde se regăsesc aceste 

disponibilităţi. 
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În bugetul unui an se regăsesc veniturile şi cheltuielile din acel an, 

arată doamna Ana Radu. Disponibilităţile se constituie şi se utilizează în 

conformitate cu Legea finanţelor publice. 

Disponibilităţile trebuie evidenţiate la venituri, subliniază doamna 

Edit Szarka. În urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a 

României s-a constatat că aceste disponibilităţi nu au fost evidenţiate la 

venituri. 

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

subliniază că, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice, 

excedentul se utilizează la construcţia bugetară a anului următor. La 

finalul anului 2002 s-a înregistrat un disponibil de 15.000 miliarde ROL, 

la finalul anului 2003 disponibilul a fost de 7.000 miliarde ROL, iar la 

sfârşitul anului 2004, disponibilul a înregistrat 10.000  miliarde ROL. 

Unde sunt aceşti bani ? Dacă aceşti bani ar exista ar fi fost utilizaţi pentru 

finanţarea sistemului sanitar, conchide domnia sa . 

Doamna Ana Radu solicită cuvântul şi precizează că, în anul 2003 

deficitul înregistrat a fost de 3.500 miliarde ROL , iar în anul 2004 un 

deficit de 1.920 miliarde ROL. Aceste deficite au fost balansate prin 

disponibilităţile existente şi aşa s-a ajuns ca, la finalul anului 2004, să se 

înregistreze un excedent de 180 miliarde ROL. 

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

că, în construcţia bugetului pe anul 2003 nu a fost introdus disponibilul 

de 15.000 miliarde ROL existent la sfârşitul anului 2002. În Raportul 

Curţii de Conturi a României există o sesizare privind tragerea la 

răspundere a unor persoane. De ce disponibilul nu apare, în clar, la 

capitolul venituri ? Vom ajunge să adresăm o plângere penală în acest 

sens, subliniază domnia sa . 

Am solicitat să discutăm despre disponibilul existent la sfârşitul 

fiecărui an, atenţionează doamna Edit Szarka. 
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Doamna Ana Radu solicită cuvântul şi informează că bugetul anual 

se construieşte pe veniturile, respectiv cheltuielile respective. 

Disponibilităţile din anul anterior nu se pot evidenţia în acest buget. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei se declară total 

nemulţumit de acest răspuns şi solicită doamnei Ana Radu să definească 

termenii de excedent şi disponibil. 

Excedentul reprezintă diferenţa pozitivă dintre venituri şi cheltuieli, 

arată doamna Ana Radu. Deficitul reprezintă diferenţa negativă dintre 

venituri şi cheltuieli. Disponibilul reprezintă cumulul de excedente care 

au fost înregistrate  an de an. De exemplu dacă avem la sfârşitul unui an 

un disponibil de 15.000 miliarde ROL şi anul următor se înregistrează un 

deficit, disponibilul scade în sumă cu acel deficit. 

Dl.dep.Movilă Petre solicită cuvântul şi apreciază că este necesar 

să se reia comunicarea cu Ministerul Finanţelor Publice pe aceste 

probleme. Domnia sa consideră că Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală colectează contribuţiile mult mai bine. Înainte de anul 2004, plata 

contribuţiilor se efectua numai de către persoanele interesate de accesul 

imediat la serviciile medicale. Multe dintre probleme se reiau an de an. În 

aceste condiţii, domnia sa propune ca instituţiile să procedeze la dialoguri 

bilaterale, strict tehnice. 

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

subliniază că este evident că cele 23.000 miliarde ROL s-au „evaporat”, 

lucru consemnat şi în raportul Băncii Mondiale. Deturnările sunt clare şi 

este necesar să se ceară intervenţia Procuraturii Generale şi a Curţii de 

Conturi a României . Procuratura va cerceta faptele şi va comunica cine a 

deturnat aceşti bani.  

Doamna Ana Radu solicită cuvântul şi cere permisiunea de a o 

întreba pe doamna Edit Szarka dacă disponibilul s-a „evaporat”; cum s-au 

acoperit deficitele dintre anii 2003 – 2005 . 
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Problema este aceea că Ministerul Finanţelor Publice comunică cât 

se colectează în Trezorerie dar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

nu primeşte o comunicare cât a primit de la persoanele fizice şi cât de la 

persoanele juridice, arată doamna Edit Szarka. Fiecare funcţionar care 

semnează un bilanţ are o responsabilitate. Acest lucru este valabil şi 

pentru funcţionarii Ministerului  Finanţelor Publice. Comunicarea 

electronică nu reprezintă un document oficial. 

Doamna Anca Bătrânu solicită cuvântul şi informează că, la 

nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, există o evidenţă 

analitică nominală privind persoanele plătitoare de taxe. Este obligatoriu 

să existe evidenţe pentru asigurat şi stopaj la plată al angajatorului. Se 

creează astfel o posibilitate de verificare. 

Deoarece colectarea a fost preluată de către Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală şi controlul ar fi trebuit preluat tot de către această 

instituţie, subliniază doamna Edit Szarka. Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală are dreptul la iniţiativă legislativă, să procedeze în 

consecinţă. 

Doamna Anca Bătrânu solicită cuvântul şi menţionează că Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală nu dispune de raporturi juridice directe 

cu salariaţii, cu persoanele asigurate. Legea nu a conferit această 

posibilitate. 

Doamna Edit Szarka intervine şi reaminteşte că, deşi funcţionează 

de mai bine de 2 ani, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu 

funcţionează bine. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală tratează 

problemele cu un grad de superficialitate , de exemplu  are probleme 

grave cu stagiile de cotizare, la pensii. 

Doamna Anca Bătrânu informează pe cei prezenţi că pentru 

schimbul de informaţii între instituţii s-au încheiat protocoale, care se vor 

extinde. 
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală deţine evidenţa pe 

plătitor ( angajator) , arată doamna Edit Szarka, dacă angajatorul a plătit 

60 % din suma care trebuia achitată, nu se poate afla pentru cine s-a plătit 

şi pentru cine nu. 

Aceste informaţii se pot obţine printr-un control la angajator, 

precizează doamna Anca Bătrânu. Se poate observa pe statul de plată, 

care este o situaţie recapitulativă. 

Dl.dep.Movilă Petre intervine şi concluzionează că, atât Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală cât şi Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate nu au întreprins demersul în acest sens. Este necesar să se 

încheie un protocol de comunicare între aceste instituţii. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu are atribuţii de control 

deoarece nu colectează aceste contribuţii, precizează doamna Edit Szarka. 

Activitatea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este axată pe 

relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale. 

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

precizează că această situaţie este generată de o disfuncţie legislativă. 

Trecerea colectării contribuţiilor de la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezintă un pas 

înapoi. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 a reprezentat o 

amputare a atribuţiilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , care nu 

mai are dreptul să-şi aprobe bugetul şi nici să-şi colecteze contribuţiile. 

Acesta este unul din motivele pentru care încă din vechea legislatură, 

comisiile pentru sănătate luptă pentru promovarea iniţiativei legislative 

prin care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate devine o instituţie 

autonomă, iar banii de la oameni să se întoarcă la aceştia. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan solicită cuvântul şi îşi exprimă 

neîncrederea într-o bună colaborare între Ministerul Sănătăţii şi celelalte 
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instituţii implicate în sistem. Pentru a cunoaşte, în permanenţă, ce se 

întâmplă cu asiguratul trebuie schimbată legea. 

În continuare, doamna Liliana Mihai informează că au fost 

încheiate protocoale cu instituţiile implicate. Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate  va încheia protocoale şi cu Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală în vederea soluţionării  problemelor de evidenţă a 

plăţilor pe asigurat. 

Doamna Anca Bătrânu solicită cuvântul şi arată că reţinerea 

contribuţiilor şi vărsarea lor la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

se află în sarcina angajatorului. Încălcarea acestor dispoziţii atrage 

plângerea penală. 

Doamna Edit Szarka intervine şi precizează că, pentru salariaţii 

care urmează să se pensioneze, angajatorul virează 100 %  din contribuţia 

cuvenită dar nu şi pentru restul salariaţilor. Din nefericire , plângerea 

penală nu rezolvă problemele bolnavilor. 

După cum arată, în final, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei în urma acestor discuţii  s-au desprins următoarele concluzii:  

- În urma examinării Rapoartelor Curţii de Conturi a 

României asupra activităţii desfăşurate de către Ministerul Sănătăţii şi 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Comisia pentru sănătate şi 

familie a constatat, an de an, aceleaşi probleme, în pofida faptului că 

funcţionarii care ar fi trebuit să răspundă pentru aceste fapte grave se află 

pe aceleaşi funcţii, fără să fi fost sancţionaţi. Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât să facă demersurile necesare la cele 2 instituţii pentru 

aplicarea urgentă a măsurilor cuprinse în rapoartele Curţii de Conturi a 

României şi sancţionarea celor care se fac vinovaţi de abaterile financiar-

contabile constatate. 

- Din anul 2004 colectarea contribuţiilor la Fondul  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate s-a efectuat de către Agenţia 
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Naţională de Administrare Fiscală numai pentru persoanele asigurate pe 

bază de contract sau numai pe bază de declaraţie. 

S-a constatat că nu există o comunicare coerentă şi eficientă între 

cele 2 entităţi distincte ( Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi 

Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală ) care , conform actelor normative în vigoare, au calitatea de 

administrator al Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

De asemenea, conform reglementărilor în vigoare, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate nu poate efectua controale privind gestionarea 

corectă a sumelor alocate spitalelor pentru serviciile medicale; deşi atât 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 cât şi Contractul-cadru 

anual stabilesc, în mod explicit, articolele componente ale valorii totale 

contractate, furnizorii de servicii medicale utilizează sumele alocate din 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi pentru alte 

destinaţii decât cele stabilite în contract, de exemplu plata închirierii  de 

software. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât că este 

necesară modificarea legislaţiei sanitare actuale, în sensul iniţierii a două 

propuneri legislative privind controlul utilizării Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate , respectiv de modificare a legii nr.270/2003 

prin numirea unui reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate în consiliul de administraţie al spitalului. 

- Din verificările efectuate la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate de către Curtea de Conturi a României, atât cu privire la 

exerciţiul bugetar 2004, cât şi pe parcursul exerciţiului bugetar 2005 au 

fost constatate abateri de la prevederile legale în vigoare privind modul 

de fundamentare şi realizare a indicatorilor înscrişi în bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate . Fundamentarea colectărilor 

veniturilor din buget a fost defectuoasă, întrucât Ministerul Finanţelor 
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Publice a aprobat o altă variantă a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , veniturile totale fiind 

diminuate cu 15.000 miliarde ROL în 2004 şi 33.000 miliarde ROL în 

2005. Ministerul Finanţelor Publice, în baza anuarităţii bugetare nu a ţinut 

cont că indicatorii propuşi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

erau în concordanţă cu obiectivele din domeniul sănătăţii. Curtea de 

Conturi a României a constatat că nu au existat divergenţe ( în sensul 

susţinerii argumentate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a 

indicatorilor proprii proiectaţi) între Ministerul Finanţelor Publice şi Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate care a acceptat varianta de buget 

stabilită de Ministerul Finanţelor Publice . 

- Diminuarea veniturilor totale a avut implicaţii majore în 

diminuarea cheltuielilor totale efectuate în sistem. Curtea de Conturi a 

României a concluzionat că procedeul de diminuare a indicatorilor 

înscrişi în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate contravine 

prevederii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind 

asigurările sociale de sănătate care arată că fondul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate este un fond special în care sumele rămase la 

sfârşitul anului se reportează în următorul an cu aceiaşi destinaţie. În 

consecinţă a fost încălcat principiul autonomiei construcţiei bugetare a 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ; de asemenea, nerespectarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 de 

organizare şi funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate a 

dus la acumularea de arierate de către furnizorii de servicii medicale şi la 

imobilizări cumulate de fonduri ca disponibilităţi ( aproximativ 23.000 

miliarde ROL) care puteau fi folosite la finanţarea cheltuielilor din 

sistemul de sănătate. 

Pentru remedierea situaţiilor prezentate mai sus, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât iniţierea unei propuneri legislative care să 
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prevadă atât autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

cât şi transformarea Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate , în fond public privat depus la o bancă. 

- Prin eforturile comune ale Comisiei pentru sănătate şi 

familie şi ale Curţii de Conturi a României s-a dovedit că, în perioada 

2002 – 2004 de la fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost 

deturnată suma de 23 miliarde ROL, ceea ce vine în contradicţie cu 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 art.59, alin.(3) care 

prevede faptul că sumele rămase la finele anului se reportează şi se 

utilizează în anul următor cu aceiaşi destinaţie. Deoarece atât disponibilul 

de 23 miliarde lei ROL cât şi dobânzile aferente depozitului Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate din Trezoreria Statului nu se regăsesc 

în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi nu au fost 

recuperate nici până în prezent, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât acţionarea în instanţă în vederea recuperării sumelor şi respectării 

pe viitor a prevederilor actului normativ în baza căruia se constituie şi se 

gestionează Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

- Pentru eliminarea derulării fără sincope a contractului 

Sistemului Informatic Unic Integrat a Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate , comisia a hotărât înaintarea unei adrese către Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate prin care să solicite luarea de măsuri urgente 

privind evitarea degradării investiţiei deja realizate, respectiv uzarea 

fizică şi morală a echipamentelor achiziţionate, asigurarea modernizării, 

în vederea dotării cu echipamentele prevăzute în contract a celor 45 de 

locaţii stabilite, actualizarea documentaţiei şi manualelor pentru aplicaţii 

potrivit reglementărilor legislative apărute de la data încheierii 

contractului şi contracararea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

2110/2004 care a abrogat art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 897/1999, 

impunând ca, cheltuielile de realizare şi operare a proiectului, în faza de 
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construcţie a sistemului, să se efectueze prin credit furnizor (ceea ce 

blochează practic orice altă posibilitate a instituţiei de a apela la alte surse 

de finanţare). 

De asemenea pentru a evita risipa de bani comisia a hotărât 

înaintarea unei adrese către Ministerul Sănătăţii  prin care se solicită 

stoparea derulării unui sistem informatic propriu şi conectarea 

informatică a Ministerului Sănătăţii la Sistemul Informatic Unic Integrat 

al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

 

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

avizarea propunerii legislative „Legea pâinii” ( Plx 85/2006), care a fost 

respinsă de Senat în şedinţa din 15 februarie 2006. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare procesul de 

producere al pâinii, tipul, conţinutul, depozitarea, transportul şi controlul 

de calitate al pâinii. 

În urma dezbaterilor ce au urmat, comisia a hotărât avizarea 

negativă a propunerii legislative în baza următoarelor argumente: 

- Reglementarea strictă a conţinutului acestui aliment 

constituie o măsură cu efect echivalent barierelor la libera circulaţie a 

mărfurilor. În conformitate cu prevederile Acordului european instituind 

o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi state 

membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 

1993 şi ratificat prin Legea nr.20/1993, România  s-a angajat să elimine 

toate barierele în calea comerţului şi măsurile cu efect echivalent. 

- Legislaţia naţională cuprinde norme referitoare la 

producerea, ambalarea, etichetarea , calitatea şi comercializarea 

alimentelor ( de exemplu Norma cu privire la fabricarea, conţinutul, 

ambalarea, etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinate comercializării 

pentru consum uman, aprobată prin ordinul ministrului agriculturii, 
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alimentaţiei şi pădurilor, ministrului sănătăţii şi familiei şi preşedintelui 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 

nr.250/531/83/2002, cu modificările ulterioare). 

- Prevederile art.5 alin.(2) sunt stabilite prin acte normative 

armonizate cu cele europene, respectiv prin Hotărârea Guvernului 

nr.106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi 

completările ulterioare, cât şi prin ordinul comun nr.250/531/83/2002 

pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, 

etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinată comercializării pentru 

consum uman. 

- Prevederile art.6 sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului 

nr.1196/2002 privind aprobarea Normelor generale privind controlul 

oficial al alimentelor, prin care sunt mai multe instituţii împuternicite cu 

controlul alimentelor. 

- Prevederile art.7 alin.(1) sunt stabilite prin Hotărârea 

Guvernului nr.106/2002. 

 

La punctul trei al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul patru 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. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  


