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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi,     

neînregistrându-se absenţe. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi: 

- doamna Eugenia Ierhan, director general adjunct al Direcţiei 

generale a bugetului din cadrul Ministerului Sănătăţii; 

- domnul Moise Popescu, director în Ministerul Finanţelor 

Publice; 

- doamna Florea Gheorghiţă, director în Ministerul Finanţelor 

Publice; 

- doamna Mariana Punguţă, şef serviciu în Ministerul Finanţelor 

Publice. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl.dep.prof.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei. 

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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2006 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2006 ( PLX 418/2006).  

2. Diverse. 

Administrator
Original
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3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2006 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 ( PLX 418/2006), 

secţiunea pentru sănătate. 

După cum subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei  după cum reiese din proiectul de lege, prezenta rectificare 

bugetară este total insuficientă. Bugetul Ministerului Sănătăţii nu prezintă 

nici o creştere iar veniturile bugetului Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate au fost suplimentate cu valoarea sumelor suplimentare 

colectate. Această situaţie impune aprobarea unor amendamente care 

vizează finanţarea corespunzătoare a sistemului sanitar. 

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

cuvântul reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice, domnul 

director Moise Popescu. 

După cum arată dl.Moise Popescu, în conformitate cu 

prevederile art.6 din Legea privind finanţele publice nr.500/2002, cu 

modificările ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul 

exerciţiului bugetar prin legi de rectificare. 

Evoluţiile bugetare pe primele trei luni ale anului, precum şi o 

serie de acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor 

bugetare constituie premise pentru rectificarea bugetului pe anul în curs. 

Analiza execuţiei bugetare operative pe primele trei luni ale 

anului evidenţiază faptul că veniturile bugetului general consolidat 

reprezintă 23,4% din estimările anuale, prezentând o creştere de 19,1% 

comparativ cu încasările din perioada corespunzătoare din anul precedent, 

iar cheltuielile bugetului general consolidat reprezintă 20,6% din 
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prevederile anuale, respectiv o creştere de 7,7% comparativ cu perioada 

similară din anul anterior. 

După elaborarea şi adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 

2006, nr.379/2005 şi Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2006, nr.380/2005 au fost aprobate o serie de acte normative cu implicaţii 

asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.17/2006 cu privire la 

plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001-septembrie 2004 

pentru personalul didactic din învăţământul de stat; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, în baza căreia, începând 

cu 1 ianuarie 2006, fondurile necesare plăţii indemnizaţiilor pentru 

creşterea copilului se asigură de la bugetul de stat; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2006 pentru 

modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, potrivit căreia 

impozitul pe terenurile din extravilanul localităţilor redevine venit al 

bugetelor locale. 

În baza celor menţionate mai sus, se propune rectificarea 

bugetului pe anul 2006, având ca principale coordonate: 

- suplimentarea veniturilor bugetului general consolidat cu 

2.052,7 milioane lei, respectiv 0,6% din produsul intern brut din care 

944,4 milioane lei la bugetul de stat, 998,6 milioane lei la bugetele locale, 

63,3 milioane lei la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, 72,9 milioane lei la bugetul activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii şi 28,9 milioane lei la bugetul fondurilor externe 

nerambursabile; 

- suplimentarea cheltuielilor bugetului general consolidat cu 

3.337,0 milioane lei, respectiv 1,0% din produsul intern brut din care 

2.419,5 milioane lei la bugetul de stat, 998,6 milioane lei la bugetele 

locale, 62,7 milioane lei la bugetul fondului naţional unic de asigurări 
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sociale de sănătate, 72,9 milioane lei la bugetul activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii, 28,9 milioane lei la bugetul fondurilor 

externe nerambursabile şi diminuarea cu  195,0 milioane lei la cheltuielile 

efectuate din credite externe; 

- majorarea deficitului bugetar de la 0,5% din produsul intern 

brut estimat iniţial la 0,9% din produsul intern brut, justificată de 

necesitatea demarării unor proiecte pentru infrastructură în domeniile 

prioritare: transporturi şi mediu, a unor proiecte de investiţii în domeniul 

învăţământului şi sănătăţii, pregătirii proiectelor publice finanţabile din 

fonduri structurale pentru perioada 2007-2013. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion solicită cuvântul şi întreabă cât a câştigat 

sănătatea în urma prezentei rectificări. 

Este vorba de 62,9 milioane RON, informează dl.Moise 

Popescu, sumă care corespunde cu valoarea veniturilor încasate, în plus, 

la FNUASS pe trimestrul I al anului 2006. Veniturile au fost majorate cu 

această sumă pentru a se permite creşterea corespunzătoare a 

cheltuielilor, peste bugetul FNUASS aprobat. 

Dl.dep.Movilă Petre doreşte să cunoască dacă bugetul 

Ministerului Sănătăţii a fost majorat şi cu cât. 

În bugetul Ministerului Sănătăţii, menţionează dl.Moise 

Popescu nu au fost făcute decât redistribuiri ale cheltuielilor, în funcţie de 

natura acestora. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu intervine şi atenţionează asupra 

faptului că bugetul Ministerului Sănătăţii nu a fost suplimentat, după cum 

a solicitat comisia cu ocazia adoptării Legii bugetului de stat pe anul 

2006, la capitolul asistenţă medicală primară. Cu ocazia acelor dezbateri, 

dl.ministru al sănătăţii Eugen Nicolăescu şi dl.preşedinte al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate prof.dr.Cristian Vlădescu au promis 

că vor opera majorarea fondurilor alocate pentru medicina primară. 
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Domnul Moise Popescu solicită cuvântul şi arată că aceste 

redistribuiri nu au fost operate de către Ministerul  Finanţelor Publice , ci 

de către Ministerul Sănătăţii. Domnia sa promite că va transmite aceste 

propuneri pentru a fi operate cu ocazia următoarei rectificări bugetare. 

Dl.dep.Movilă Petre solicită cuvântul şi precizează că această 

primă întâlnire are ca scop stabilirea unor amendamente ce vor fi 

înaintate comisiei, spre aprobare. Nu trebuie să fie trecute cu vederea 

situaţia grea cu care se confruntă staţiile de salvare şi nici situaţia 

dezastruoasă a secţiilor de ATI din cadrul spitalelor. Pentru înzestrarea 

spitalelor cu aparatură medicală necesară, domnia sa propune 

Ministerului Sănătăţii să utilizeze sistemul de achiziţie prin leasing, cu 

plata ratelor într-o perioadă de 2-3 ani. 

Atunci când Ministerul Sănătăţii îşi va finaliza stabilirea 

priorităţilor, se va putea apela la sistemul de creditare prin leasing, 

precizează dl.dep.dr.Luchian Ion. 

Ca şi în anii precedenţi, intervine dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei , sistemul sanitar se confruntă cu o profundă criză 

financiară. Actuala discuţie se situează în centrul dezbaterilor generale 

asupra proiectului de lege, iar Ministerul Sănătăţii trebuie să ne informeze 

care sunt necesităţile de suplimentare a bugetului, astfel încât, până 

săptămâna viitoare, să se elaboreze amendamentele şi avizul comisiei. 

Doamna Eugenia Ierhan solicită cuvântul şi menţionează că, în 

actuala perioadă, la Ministerul Sănătăţii se primesc din teritoriu fişele de 

evaluare a activităţii unităţilor spitaliceşti şi care urmează a fi 

centralizate. Activitatea desfăşurată de spitale va fi notată cu calificativele 

foarte bine, bine şi satisfăcătoare. Această evaluare va permite o analiză 

concretă a situaţiei din spitale, a necesităţilor de finanţare, precum şi de 

elaborare a unor concluzii. 

Al doilea element îl reprezintă reglementările cuprinse la Titlul 

XI din pachetul legislativ privind reforma în domeniul sănătăţii, respectiv 
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„Finalizarea unor cheltuieli de sănătate”, prin care se instituie unele 

contribuţii pentru consumul de tutun şi alcool. Evaluarea sumelor 

colectate, până la sfârşitul anului 2006, este de 350.000 mii RON, care 

vor întregi bugetul Ministerului Sănătăţii. În trecut a mai existat un astfel 

de fond care a fost desfiinţat în anul 2001. În perioada în care a funcţionat 

acest fond, fondurile alocate de la buget pentru sănătate au scăzut 

simţitor. Ministerul Sănătăţii va urmări cu toată atenţia sumele provenite 

din aceste contribuţii astfel încât, să se poată beneficia, în continuare, de 

alocarea anuală de la bugetul de stat a celor 1.300.000 milioane RON. 

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

Ministerul Sănătăţii să înainteze comisiei o situaţie privind evaluarea 

activităţii spitalelor. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi întreabă dacă a fost 

emisă legea de modificare a Titlului XI din pachetul legislativ deoarece, 

în actualele condiţii, sumele colectate vor fi vărsate la Ministerul 

Finanţelor Publice. 

Pentru a se proteja aceste sume, arată doamna Eugenia Ierhan, 

a fost modificat Codul fiscal astfel încât persoanele care comercializează 

produse de tutun şi alcool deduc aceste contribuţii din accize, pe care le 

depun într-un cont special, restul accizei fiind vărsat la stat. 

Actuala criză din sistemul sanitar, intervine 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , este generată de 

marile datorii acumulate în timp şi de subfinanţarea cronică a sistemului. 

Bolnavii stau zile întregi la coadă pentru a procura medicamentele 

necesare, iar bolnavii din spitale îşi cumpără medicamentele şi 

materialele sanitare. 

Suma de 62.687 mii RON, alocată suplimentar la bugetul 

FNUASS pentru plata medicamentelor, este total insuficientă. Domnia sa 

doreşte să cunoască care sunt nevoile reale, de primă urgenţă, cu care se 

confruntă Ministerul Sănătăţii. 
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În evaluarea Ministerului Sănătăţii, menţionează doamna 

Eugenia Ierhan, suma necesară ar fi de aproximativ 182.660 mii RON, 

sumă care va fi influenţată de rezultatele evaluării. 

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

subliniază că situaţia actuală din sistemul sanitar este dramatică. Nu este 

normal ca medicii să fie consideraţi direct răspunzători pentru risipirea 

fondurilor şi să li se întocmească dosare penale. Cel mai recent caz este 

cel de la Spitalul Sf.Pantelimon unde noul director general a acuzat 

vechea conducere şi a ameninţat că o va trimite în judecată. În urma 

controlului efectuat, Curtea de Conturi nu a sesizat nici o faptă de natură 

penală. Contribuţiile datorate la comercializarea tutunului şi alcoolului 

vor intra în conturile Ministerului  Finanţelor Publice şi se va crea o nouă  

şi gravă problemă aşa după cum s-a întâmplat şi cu disponibilul de 23.000 

miliarde ROL care a fost deturnat. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi constată că 

rectificările bugetare nu fac decât să consacre, pe hârtie, banii care au fost 

deja consumaţi, ca şi în cazul celor 62.687 mii RON. Ministerul Sănătăţii 

se află într-o situaţie delicată, între Ministerul Finanţelor Publice şi 

comisie. După cum s-a constatat nu au fost alocate sume suplimentare de 

la bugetul de stat. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate plăteşte 

serviciile medicale iar Ministerul Sănătăţii achită aparatura medicală şi 

consolidarea clădirilor. Evaluarea spitalelor va aduce o clarificare a 

situaţiei reale. Domnia sa propune să se solicite ministrului sănătăţii 

majorarea procentului alocat pentru medicina primară. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel solicită cuvântul şi sesizează că, la 

lucrările comisiei, nu sunt prezenţi reprezentanţii Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate. Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate prezintă o mică diferenţă de 100 milioane ROL la 

fondul de rezervă. La bugetul Ministerului Sănătăţii sunt prezentate doar 

mici diferenţe, prin transferuri, între programele de sănătate. Evaluarea 
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spitalelor va stabili că există spitale care au efectuat servicii care nu sunt 

plătite. 

Dl.dep.Movilă Petre doreşte să cunoască dacă contribuţiile 

pentru comercializarea produselor din tutun şi alcool se plătesc separat de 

plata accizelor. 

Pentru aceste contribuţii se deschid conturi separate în 

Trezorerie, afirmă dl.Moise Popescu. În ceea ce priveşte achiziţionarea pe 

bază de leasing, este necesară emiterea unei hotărâri de Guvern prin care 

să se detalieze ce produse se pot achiziţiona. 

Vom propune Ministerului Sănătăţii un text cadru privind 

achiziţionarea de aparatură medicală şi ambulanţe în sistem leasing, prin 

credite multianuale, menţionează dl.dep.Movilă Petre. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi precizează 

că, începând cu luna septembrie 2006, nu vor mai exista fondurile 

necesare pentru plata salariilor personalului din spitale, fiind oportună o 

nouă rectificare bugetară. Domnia sa propune accesarea unor credite de 

angajament mai mari decât creditele bugetare, cu termene de plată în 3-4 

ani. În opinia domniei sale numai aşa se pot achita datoriile şi ieşi din 

criza actuală. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va beneficia de 

venituri estimate la 4 miliarde euro, astfel încât, va putea contracta un 

credit pentru rezolvarea problemelor urgente, iar banii se pot returna în 

câţiva ani. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi precizează că, în 

conformitate cu legea, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate plăteşte 

numai contravaloarea serviciilor medicale şi nu se poate pune problema 

încheierii unor contracte prin leasing. O nouă rectificare va fi necesară 

pentru achitarea, la timp, a salariilor personalului angajat în spitale. 

Numai Ministerul Sănătăţii Publice sau spitalele pot opera achiziţii. 

Legea finanţelor publice nr.500/2002 precizează, cu claritate, că nu se pot 

opera credite multianuale. Problema de fond este aceea că trebuie să 
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convingem că banii pentru sănătate se cheltuie corect şi fondurile alocate 

nu sunt suficiente. 

Eficienţa şi managementul de sistem sunt componente deosebit 

de importante, arată dl.dep.Movilă Petre .Există cazuri când aparatura 

medicală de vârf zace în subsolul spitalelor sau calitatea acestei aparaturi 

lasă mult de dorit. Nu a fost semnalată nici o situaţie în care o firmă a fost 

scoasă de la licitaţie pentru că produsele nu corespund din punct de 

vedere calitativ. În consecinţă, nici manopera medicală din spitale nu a 

fost îmbunătăţită ca urmare a calităţii achiziţiilor. Până săptămâna 

viitoare ne vom gândi la propuneri, conchide domnia sa . 

În prezent, datoriile la medicamente depăşesc la spitale şi 

farmacii 5.000 miliarde ROL. Aceste datorii s-au acumulat datorită 

marjei la plată de 180 de zile şi vor continua să crească până la sfârşitul 

anului 2006. 

Doamna Eugenia Ierhan solicită cuvântul şi arată că, din 

bilanţurile contabile de la direcţiile de sănătate publică la 30 aprilie 

rezultă datorii ale spitalelor de aproximativ 2.000 miliarde ROL. 

Referindu-se la procesul de achiziţii, dl.dep.dr.Luchian Ion 

arată că acesta ar trebui să aibă în vedere raportul preţ-calitate. Multe 

dintre consumabile sunt de nefolosit chiar înainte de sterilizare. Cine ar 

trebui să intervină, întreabă domnia sa . 

Doamna Eugenia Ierhan solicită cuvântul şi precizează că, în 

conformitate cu prevederile legale, spitalele pot face achiziţii la preţul cel 

mai mic. Parametrii licitaţiei se stabilesc în caietul de sarcini. Atunci când 

se face recepţia produselor există posibilitatea de a se refuza întreg lotul 

primit care nu corespunde cerinţelor calitative. 

Problema vine de la persoanele care acreditează aceşti furnizori, 

menţionează dl.dep.Movilă Petre . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită cuvântul şi arată că, unele 

dintre datoriile de 2.000 miliarde ROL, nu sunt recunoscute. 
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Dl.dep.dr.Bonis Istvan doreşte să cunoască ce măsuri a 

întreprins  Spitalul judeţean Iaşi, dat fiind faptul că nu a înregistrat nici o 

datorie. Domnul ministrul al sănătăţii publice a răspuns că se aşteaptă o 

linie de credit BIRD pentru achiziţionarea de aparatură medicală. 

Dl.dep.Movilă Petre arată, în continuare, că dotarea cu 

aparatură medicală a blocurilor operatorii şi a secţiilor ATI, reprezintă o 

prioritate. 

Există fondurile necesare pentru achiziţionarea de aparatură 

medicală, informează dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu . În etapa actuală 

este nevoie să se stabilească priorităţile. Prevederile din legea de 

rectificare a bugetului nu permit ieşirea din criză a sistemului sanitar. 

Începând cu anul 2007 numărul de oameni va creşte iar veniturile la buget 

vor fi mai mici. Este necesar să se găsească alte soluţii pentru susţinerea 

unei majorări a cheltuielilor, conchide domnia sa . 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are un venit garantat, 

intervine dl.dep.dr.Câmpanu Liviu , dar nu este o unitate care produce 

profit. 

Dl.dep.Movilă Petre solicită cuvântul şi propune organizarea, în 

săptămâna ce urmează, a unei deplasări pe teren a comisiei în judeţul Iaşi. 

Municipiul Iaşi are un centru universitar de anvergură, cu o arondare de 

peste 3 milioane locuitori. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază şi acceptă această invitaţie şi 

îşi exprimă dorinţa de a cunoaşte îndeaproape baza materială a Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Iaşi. Domnia sa promite, la rândul său, o 

invitaţie la Spitalul judeţean Ploieşti. 

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

continuare, să se solicite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în 

scris, propuneri concrete privind majorarea rectificării bugetului Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate . domnia sa apreciază 

propunerea dl.dep.Movilă Petre , mai ales datorită situaţiilor care nu duc 
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la îmbunătăţirea asistenţei medicale şi care consumă inutil fondurile 

pentru sănătate. La Iaşi există un spital în stadiu de construcţie pentru 

care nu s-au alocat fonduri pentru finalizare, în timp ce alocă fonduri 

pentru începerea construcţiei unui nou spital la marginea oraşului. 

Aceeaşi situaţie este prezentă şi la Bacău. 

Domnia sa propune, iar comisia aprobă, ca această deplasare să 

aibă loc în ziua de miercuri 17.05.2006. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine şi propune introducerea pe 

ordinea de zi a şedinţelor comisiei din ziua de 16.05.2006 a proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 

privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX 

nr.336 /2005) a cărui raport urmează a fi finalizat şi înaintat Plenului 

Camerei Deputaţilor. Cu această ocazie, domnia sa  propune invitarea la 

lucrări a ministrului sănătăţii publice. 

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

precizează că toate amendamentele asupra acestui proiect de lege au fost 

îndelung discutate şi înregistrate în raportul comisiei. Raportul comisiei 

va fi depus după viitoarea şedinţă a comisiei, conchide domnia sa . 

În ceea ce priveşte rectificarea Bugetului de stat pe anul 2006, 

secţiunea pentru sănătate, domnia sa invită pe cei prezenţi să depună 

amendamente, subliniind faptul că medicii din comisie îşi fac pe deplin 

datoria indiferent de coloratura politică. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, 

următoarea ordine de zi pentru viitoarea şedinţă a comisiei: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

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

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  (PLx 

14/2006) . 
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2. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 privind vânzarea 

spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care 

se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX nr.336 /2005). 

3. Continuarea dezbaterilor, în vederea avizării, asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 ( PLx 

418/2006). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  


