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   Parlamentul  României 
      Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru sănătate                    Bucureşti 22. 01.1999  
         şi familie                                             Nr.7/XXXVI/8 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei comisiei din zilele de 18, 19, 20.01.1999 şi al şedinţei 

comisiilor pentru sănătate ale Parlamentului din 21.01.1999 
 
 
 
 
 

La lucrările comisiei, desfăşurată în zilele de 18, 19 şi 
20.01.1999, între orele 9 – 13,00, au fost prezenţi 15 deputaţi. 

La lucrările comisiei  din data de 20.01.1999 au participat ca 
invitaţi: domnul ec.Negru Teodor, director al Departamentului  buget, 
finanţe din Ministerul Sănătăţii  şi doamna ec.Eugenia Erhan, director 
ec.al Departamentului buget, finanţe din Ministerul Sănătăţii. 

Lucrările şedinţelor sunt conduse de domnul dep.dr.Ion 
Berciu, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 15 voturi pentru, următoarea ordinei de 
zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/1998 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 (împreună cu Comisia pentru 
sănătate, ecologie şi sport a Senatului). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 (împreună cu Comisia pentru 
sănătate, ecologie şi sport a Senatului). 

 
 
 
3. Dezbaterea şi avizarea Legii bugetului pentru sănătate pe 

anul 1999 (împreună cu Comisia pentru sănătate şi sport a Senatului). 
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La punctul nr.1 al ordinei de zi, în urma analizei cifrelor 
rectificate privind bugetul sănătăţii pe anul 1998, comisia consideră că se 
poate acorda aviz favorabil pentru acest proiect de lege, deoarece în 
sănătate s-au înregistrat economii la cheltuielile de personal ca urmare a 
neocupării numărului maxim de posturi. 

La punctul nr.2 al ordinei de zi domnul dep. dr.Ion Berciu, 
arată că,  la determinarea nivelelor medii lunare pe anul 1999 ale 
pensiilor de asigurări sociale, pensiiilor agricultorilor, ajutorului de 
şomaj, ajutorului de integrare profesională şi alocaţiei de sprijin s-a plecat 
de la cuantumurile preliminare în luna decembrie 1998, majorate cu suma 
corespunzătoare măririi  contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate 
de la 4% la 7%, conform prevederilor art.52 alin.(2) lit.e din Legea 
asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, modificată  şi completată cu 
Ordonanţa de urgenţă nr.30/1998.  Aceste cuantumuri au fost corectate ca 
urmare a evoluţiei prognozate a preţutilor de consum.  Comisia consideră 
că se poate acorda aviz favorabil pentru acest proiect de lege.  Ambele 
proiecte urmează să se supună votului în şedinţa comisiilor reunite din 
data de 21.01.1999. 

La punctul 3 al  ordinei de zi a şedinţei comisiei desfăşurată 
în data de 20.01.1999 la care au participat ca invitaţi domnul Negru 
Teodor,  dir.gen.al Departamentului buget, finanţe din Ministerul 
Sănătăţii şi doamna ec.Eugenia Erhan, director la acelaşi departament, 
domnul dep.dr.Ion Berciu pune în discuţie două  variante de dezbatere a 
bugetului pentru sănătate şi anume: discutarea separată a bugetului de stat 
şi a bugetului pentru asigurări sociale de sănătate, sau discutarea globală a 
bugetului pentru sănătate. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel – consideră că cele 2 bugete  
trebuie discutate împreună.  Referitor la bugetul de stat, capitolul 
“Investiţii”  are alocat o sumă insuficientă, ţinând cont de numărul mare 
de obiective sanitare care necesită consolidări şi reparaţii.  În acest sens, 
domnia sa propune suplimentarea sumei de 800.000 lei (anexa nr.3/16 
cap.5801) la 5 miliarde lei pentru Spitalul Municipal Timişoara necesar 
finalizarii reparaţiilor la acoperişul acestui obiectiv. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian – consideră că cele 2 bugete 
trebuie discutate separat.  Domnia sa doreşte să cunoască care este PIB-ul 
pe anul 1999. 

 
 
 
 
Domnul dep.drBazil Dumitrean – arată că este necesar ca 

cele 2 bugete să fie discutate împreună, deoarece CNAS îşi prezintă, 
anual, raportul de activitate în plenul Parlamentului,  iar reconfirmarea în 



 3

funcţie de către Parlament a preşedintelui CNAS-ului se face în funcţie de  
rezultatele activităţii anuale. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc – arată că CNAS-ul este 
autonom, iar Parlamentul nu poate interveni în bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate, dar poate trage la răspundere CNAS-ul pentru modul 
de gestionare a bugetului asigurărilor sociale de sănătate.  Propune ca 
discuţiile să se axeze pe bugetul de stat şi fondul special pentru sănătate. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că ambele  bugete se referă 
la sănătate şi ca atare trebuie discutate împreună.  Supune la vot 
propunerea, care este votată în unanimitate.  În continuare dă cuvântul 
domnului dir.gen.  din Ministerul Sănătăţii,  Negru Teodor. 

Domnul dir.Negru Teodor – arată că bugetul de stat a fost 
elaborat pe baza evaluărilor primite de la direcţiile sanitare judeţene.  
Suma solicitată de către Ministerul Sănătăţii  de la bugetul de stat este de 
7.773,5 miliarde lei şi este absolut necesară.  Faţă de această sumă 
Ministerul Finanţelor propune o sumă de 3.440,4 miliarde de lei, deci mai 
puţin cu 4.514,3 miliarde lei.  În prezent sunt începute din anii anteriori 
un nr.de 93 de lucrări de investiţii.  Dintre acestea 30 de clădiri spitale nu 
pot asigura circuite funcţionale normale practicării unui act medical 
eficient şi modern, motiv pentru care se solicită suma de 479,3 miliarde 
lei.  Alte 34 de clădiri, dispensare medicale, sunt deterioarate fizic şi 
necesită 104,3 miliarde lei pentru consolidări şi reparaţii.   O sumă de 
96,1 miliarde lei este destinată investiţiilor la staţiile de salvare, 
inspectoratele de sănătate, centrele de tranfuzie, iar 60,2 miliarde lei sunt 
necesari pentru 15 lucrări tehnico-gospodăreşti la centralele termice 
proprii, racorduri la reţele termice etc.  Pentru consolidarea unităţilor 
sanitare afectate de seisme este necesară suma de 450 miliarde lei. 

Programul de dotare cu aparatură de înaltă tehnică medicală 
necesită o sumă de 1.033,8 miliarde lei. 

Investiţiile în echipamente medicale vor fi destinate unor 
programe  prioritare. 

Domnia sa subliniază că fişa fiecărei unităţi sanitare arată 
prin banii alocaţi pe 1999 că se urmăreşte menţinerea în proiect a 
obiectivului, fără a se finaliza lucrările de reparaţii şi consolidări. 

În continuare prezintă variante de calcul pentru bugetul de 
stat  pentru sănătate pe anul 1999 şi anume: 

 
 
 
 
1. Aplicând procentul de 0,98% din PIB prin Legea 

nr.109/1998  la anul 1999 rezultă o difernţă în plus de 1.112,13 miliarde  
lei; 
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2. Prin scăderea celor 2 rectificări a bugetului de stat pe 1998 

rezultă o diferenţă în plus de 738,5 miliarde lei; 
3. Aplicând Legea nr.109/1998 + 25% (indicele de inflaţie) 

rezultă o diferenţă în plus de 910,3 miliarde lei; 
4. Luând în considerare bugetul de stat pentru sănătate pe 

anul 1998 după rectificare + 25% rezultă un plus de 830,0 miliarde lei. 
În concluzie bugetul de stat (0,98%/1998,  plus fondul 

special pentru  sănătate (veniturile unităţilor sanitare care reprezintă 
aproximativ 613 miliarde)  plus bugetul pentru asigurări sociale de 
sănătate reprezintă 3,41% din PIB/1999. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că pentru 1999 comisia a 
solicitat pentru sănătate 5% din PIB. 

Domnul dep.propune ca bază de calcul pentru discuţii prima 
variantă. 

Doamna dir.Erhan Eugenia – consideră că guvernul nu va 
putea păstra un echilibru financiar, dacă consideră ca prioritate achitarea 
de către unităţile sanitare, a cheltuielilor administrative (apă, lumină etc.) 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel – arată că în bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate pentru Ministerul Sănătăţii sunt cuprinse 
şi sumele pentru reţelele paralele. 

Domnul dep.dr.Udrea Florian – arată că în urma discuţiilor 
comisiei  cu Primul Ministru s-a hotărât discutarea, în regim de urgenţă, 
la comisie a ordonanţelor/1998 privind sănătatea. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune ca în şedinţa comisiilor 
reunite din data de 21.01.1999 să se discute introducerea pe ordinea de zi 
a Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului a acestor 
ordonanţe.  Domnia sa consideră că împrumutul de 1000 de miliarde de 
lei luat de către Ministerul Sănătăţii  pentru 1998 de la Trezoreria Statului 
trebuia trecut la datoria publică, ceeace Ministerul Finanţelor nu a luat în 
considerare. Doreşte să cunoască dacă pentru anul 1999 există garanţia 
guvernamentală pentru credite externe. 

Doamna dir.Erhan Eugenia – arată că există aceste garanţii.  
În perioada 1999 – 2002 sunt 4 tipuri de program de sănătate făcute cu 
Comunitatea Europeană.  Acestea se vor derula prin Direcţiile de 
Sănătate Publică judeţeană.  Aparatura radiologică în valoare de 25 mil. 
dolari a început să vină. 

 
 
 
Domnul dep.dr.Baranyi Francisc întreabă dacă  există 

posibilitatea de a primi cel puţin 750 miliarde lei pentru fondul special 
pentru sănătate, iar răspunsul domnului dir.gen.Negru Teodor este că se 
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vor primi 813 miliarde lei.  La fondul special pentru sănătate din debitele 
restante din anul 1998 a mai  rămas  de încasat 308 miliarde lei.  Referitor 
la restanţele privind plata medicamentelor compensate, în valoare de 667 
miliarde lei, acestea sunt suportate de către CNAS deoarece 
medicamentele au fost folosite în unităţile sanitare finanţate de către 
CNAS. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc – nu este de acord ca 
datoriile de 667 miliarde lei să fie suportate numai de către CNAS 
deoarece Ministerul Sănătăţii a cheltuit din aceşti bani şi pentru 
programele de sănătate. 

Domnul dir.Negru Teodor – arată că această sumă revine în 
exclusivitate CNAS-ului deoarece din această sumă nu s-a cheltuit pentru 
programele de sănătate.  Sumele pentru programele de sănătate au fost 
primite  în mod regulat de la bugetul de stat.  În continuare arată că în 
anul 1998 Ministerul Sănătăţii  a primit, lunar sume mai mici decât cele 
prevăzute în Legea nr.109/1998 şi ca atare şi bugetul pe judeţe a fost 
diminuat.  Per total Ministerul Sănătăţii a primit cu 90 miliarde mai puţin.  
Bugetul de stat/1999 a fost construit la un deficit bugetar de 2,47%. 

Domnul dep.dr.Opriş Remus – doreşte să cunoască dacă 
domnul dir.gen.Negru Teodor are un punct de vedere asupra bugetului de 
stat/1999 pentru a se putea face o comparaţie şi corelaţie cu bugetele altor 
ministere şi pentru a se putea găsi surse de finanţare pentru bugetul 
sănătăţii.  Domnia sa doreşte să cunoască dacă influenţele ordonanţei 
nr.50 se regăsec în bugetul de stat/1999 şi cât revine sănătăţii. 

Domnul dir.gen.Negru Teodor – arată că proiectul de buget 
pentru sănătate pe 1999 a fost susţinut în şedinţa de guvern în sumă de 
7773,5 miliarde lei.  Nu Ministerul Sănătăţii stabileşte priorităţile ci 
Ministerul de Finanţe. 

În continuare arată că Ministerul Sănătăţii poate face 
propuneri privind creşterea fondului special pentru sănătate din venituri 
proprii, însă redimensionarea bugetelor altor ordonatori de credite nu 
aparţine acestui minister.  Singura soluţie de creştere a bugetului pentru 
sănătate ar  putea fi prin orientarea veniturilor  realizate în plus la bugetul 
de stat. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – arată că bugetul pentru 
asigurări sociale de sănătate pentru anul 1999 reprezintă 1% din PIB, 
deoarece suma de 11 mii de miliarde reprezintă un buget virtual.  

Domnul dir.Negru Teodor – arată că s-a luat în calcul media 
colectărilor contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate. 

 
În continuare sunt supuse discuţiei un număr de 4 

amendamente care sunt votate cu 15 voturi pentru. 
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Lucrările s-au continuat şi în ziua de 21.01.1999 cu cele 2 
comisii ale Parlamentului, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului. 

La lucrările şedinţei au participat 15 deputaţi şi 9 senatori. 
Comisiile au adoptat cu 24 de voturi aceiaşi ordine de zi. 
La şedinţa comisiilor  de specialitate reunite în data  de 

21.01.1999 au fost invitaţi următorii: domnul prof.dr.Dumitrache 
Dumitru – preşedintele CNAS, domnul ec.Simion Valeriu – 
vicepreşedintele CNAS, domnul ec.Paveliu Ion – directorul executiv al 
CNAS şi domnul Negru Teodor, director general al Departamentului 
buget, finanţe din Ministerul Sănătăţii. 

S-a continuat dezbaterea proiectului de lege privind bugetul 
de stat pentru sănătate pe anul 1999. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu dă cuvântul domnului prof. 
Dumitrache Dumitru, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate. 

Domnul prof.Dumitrache Dumitru – arată că Ministerul 
Sănătăţii nu a construit elementele esenţiale pentru demararea funcţionării 
sistemului.  Lista medicamentelor compensate nu a fost elaborată, 
formularistica specifică nu există.  Consiliile de administraţie a caselor de 
asigurări de sănătate sunt în majoritate contestate, sediile au fost asigurate 
doar la jumătate din judeţe, patrimoniul, conform Ordonanţei nr.30/1998 
nu a fost constituit, sistemul informaţional nu funcţionează. 

Domnul sen.Cârciumaru Ion – solicită domnului 
prof.Dumitrache Dumitru  să se refere numai la bugetul de stat pentru 
sănătate, deoarece acesta este obiectul şedinţei.  Pentru prezentarea 
situaţiei CNAS-ului va avea loc o dezbatere după 1 aprilie 1999. 

Domnul sen.Drăgulescu  Ştefan – face apel pentru o bună 
înţelegere a dezbaterii. 

Domnul dep.prof.Miloş Aurel – consideră că trebuie 
dezbătută şi această problemă, pentru a putea evalua aproximativ şi 
bugetul CNAS-ului. 

Domnul sen.dr.Pop Stelian – arată că obiectivul principal 
este de a discuta bugetul. 

Domnul prof.dr.Dumitrache Dumitru – arată că se 
preconizează, prin colectarea contribuţiilor de asigurări  de sănătate, o 
sumă de 12-16 miliarde lei, din care trebuie să achite datoria de 800 
miliarde lei.  Referitor la suma rezultată prin colectare, aceasta este 
depusă la Trezoreria Statului şi ca urmare nu produce dobândă.  Propune 
ca datoria pe care o are Ministerul Sănătăţii  să fie preluată de către 
bugetul de stat. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – arată că termenul de elaborare a 
contractului cadru este prevăzut în Ordonanţa nr.72/1998, iar situaţia 
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administrativă a CNAS-ului este îngrijorătoare.  Componenţa actuală a 
consiliului de administraţie a CNAS este lipsită de reprezentanţii 
sindicatelor.  Datoriile nu sunt făcute  de CNAS, ci în numele acestuia.  
Din fondul actual de rezervă aproximativ de 500 miliarde lei, trebuie să 
se achite datoriile şi ca urmare nu mai rămân bani  pentru demararea 
funcţionării sistemului. 

Domnul dir.Negru Teodor – arată că disfuncţionalităţile 
organice ale CNAS-ului nu sunt din vina Ministerului  Sănătăţii. Datoria 
este de 1065 miliarde lei şi nu 500 miliarde lei şi unele restanţe provin din 
anul 1997.  Odată cu aplicarea Legii nr.109/1998 se prevede că se vor 
face regularizări între bugete.  În contextul acestor regularizări s-a  făcut 
împrumutul de 1065 miliarde.  Datoria de 770 miliarde de lei se referă 
numai la acţiunile finanţate din bugetul asigurărilor sociale de sănătate.  
În fondul de rezervă mai sunt 540 miliarde lei şi ar fi normal ca aceste 
datorii să fie preluate la datoria publică.  Prin Ordonanţa nr.14/1998 s-a 
hotărât ca datoria să fie luată din bugetul asigurărilor sociale de sănătate. 

Domnul ec.Paveliuc – doreşte să cunoască cum abordează 
membrii Parlamentului bugetul CNAS.  Cum se va reacţiona dacă la 
sfârşitul anului 1999 raportul de activitate a CNAS-ului va cuprinde şi 
deficitul de 700 miliarde. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – propune un amendament la 
Legea bugetului de stat pe 1999 care să prevadă stingerea acestor datorii. 

Domnul sen.dr.Drăgulescu Ştefan – arată că are un astfel de 
amendament. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – supune votului acest 
amendament care este votat în unanimitate.  Totodată propune ca bază de 
discuţie a bugetului Legii nr.109/1998 (adică 0,98% din  PIB/1998)  plus 
indicele de inflaţie, ceeace ar conduce la suma de 465,3 miliarde lei. 

Domnul sen.dr.Ion Creţu – arată că indicele de inflaţie pe 
anul 1998 a fost de 40,6% şi propune ca bază de dezbatere Legea 
nr.109/1998 plus 40,6% ceeace  ar conduce la suma de 5.018, 04 miliarde 
lei.  Pentru amendamente înaintate de către comisia Senatului a găsit ca 
surse de creştere a bugetului pentru sănătate şi anume fondul de rezervă a 
bugetului de stat. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil – arată că sumele obţinute 
din privatizarea activelor sanitare să între în bugetul Ministerului 
Sănătăţii. 

 
 
 
 
În continuare domnul dep.dr.Ion Berciu – supune votului un 

număr  care sunt votate, fiecare, cu un număr de 24 voturi pentru. 
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Domnul dep.dr.Ion Berciu – supune votului Legea bugetului 
pentru sănătate pe anul 1999 cu un număr 31 amendamente adoptate de 
comisie.  Este votat în unanimitate. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – supune dezbaterii şi avizării 
proiectul   de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. 

Domnul sen.dr.Stelian Pop – doreşte să cunoască dacă în 
anul 1998 în Ministerul Sănătăţii au rămas posturi neocupate. 

Domnul dir.Negru Teodor – arată că în anul 1999 au fost 
posturi neocupate, însă în anul 1999 s-a solicitat majorarea cu 5000 de 
posturi dintre care 1100 posturi pentru Direcţiile de Sănătate Publică 
Judeţene, 2700 de posturi pentru dispensarele medicale şcolare şi 1200 
posturi pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea asistenţei medicale de 
specialitate în domeniul sănătăţii mintale şi profilaxiei psiho-sociale. 

Deoarece nu mai sunt luări de cuvânt, domnul dep.dr.Ion 
Berciu supune votului acest proiect de lege.  Comisiile votează în 
unanimitate avizarea favorabilă  a proiectului, în forma prezentată. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu – supune dezbaterii şi avizării 
proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999, arătând 
că în determinarea nivelelor medii lunare pe anul 1999 a pensiilor pentru 
unele categorii sociale s-a ţinut cont de majorarea contribuţiei asigurărilor 
sociale de sănătate aşa cum prevede Ordonanţa de Urgenţă nr.30/1998. 

Întrucât nu sunt luări de cuvânt se supune votului acest 
proiect de lege.  Este votat cu 24 voturi pentru, proiectul de lege în forma 
prezentată. 

 
 

PREŞEDINTE 

Dep.dr.ION BERCIU 
  

 


