
Parlamentul  României
            SENAT                                                       CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Sănătate                                       Comisia pentru Sănătate,
 Ecologie, Tineret şi Sport                                                  şi Familie
 Nr.XXV/554/24.10.2002                                              Nr.28/600/24.10.2002

A V I  Z
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003

Cu adresa nr.524 din 14 octombrie 2002, în conformitate cu prevederile

art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru

sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului au fost sesizate cu avizarea

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003, secţiunea pentru sănătate.

În şedinţele din 23 şi 24.10.2002, Comisia pentru sănătate şi familie a

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

Senatului au hotărât avizarea favorabilă a bugetului pentru sănătate din

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003,  numai cu condiţia adoptării

următoarelor  amendamente aprobate de cele două comisii şi care

reprezintă cerinţe minime pentru funcţionarea sistemului sanitar şi

asigurarea decentă a stării de sănătate a  populaţiei:

I. Amendamente admise

1. Se propune ca la art.10, după alineatul (1) să se introducă un nou

alineat, ca alin.(2) cu următorul cuprins:
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�(2) În cadrul numărului maxim de posturi şi în structura acestora,

ordonatorii principali de credite pot opera modificări, în limita a 20 % din

numărul total, cu încadrarea în bugetul aprobat şi cu avizul Ministerului

Finanţelor Publice .�

Motivaţie: Creşterea responsabilităţii ministerelor cheltuitoare în

managementul resurselor umane, în scopul asigurării cu personal calificat

superior, dublată de o creştere a flexibilităţii legii bugetare în acest domeniu.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

(Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD ),

Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie Ilaşcu

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul

Parlamentar al PSD ), dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD),

dl.sen.dr. Ion Cârciumaru (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin

Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de Popa

(Grupul Parlamentar  PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar

al PNL), dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen. Borbala

Vajda (Grupul Parlamentar al UDMR) şi dl.sen.Popescu Laurenţiu (Grupul

Parlamentar al PSD ) .
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2. Capitolul VI -  Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului

asigurărilor sociale de sănătate

  La art.31 se propune să se introducă un nou alineat  cu următorul

cuprins:

�(21) Se majorează corespunzător bugetul Fondului asigurărilor

sociale de sănătate cu suma de 12.400 miliarde lei, la Capitolul �Venituri�,

precum şi la Capitolul �Cheltuieli�.Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate şi Ministerul Sănătăţii şi Familiei vor lua măsurile financiare

corespunzătoare pentru achitarea cu prioritate, a datoriilor acumulate de

casele de asigurări de sănătate până la 31 decembrie 2002 , la furnizorii de

servicii medicale şi medicamente. �

Motivaţie: În luna septembrie 2002 casele de asigurări de sănătate

înregistrau datorii la serviciile medicale şi medicamente în sumă de 12.944,1

miliarde lei. În urma rectificării bugetului de stat pe anul 2002, ca urmare a

adoptării Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului

de stat pe anul 2002, s-a aprobat o majorare a cheltuielilor pentru servicii

medicale şi medicamente de 500 miliarde lei, sumă total insuficientă pentru

achitarea acestor datorii cu toate că, la acel moment, comisia a solicitat prin

avizul său o majorare a cheltuielilor cu 4.206,2 miliarde lei.

În  condiţiile de austeritate ale sistemului sanitar, în prezent, se manifestă

cu pregnanţă un blocaj financiar, ca rezultat al marilor datorii înregistrate de

către spitale la plata furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi materiale

sanitare.

De asemenea, din analiza bugetului pentru sănătate se constată că PIB pe

anul 2003 are o creştere estimată la 24 %, iar bugetul pentru sănătate a fost

proiectat cu o creştere mai mică,  de doar 17 %. Astfel, se poate observa că dacă,

în anul 2002, bugetul pentru sănătate a reprezentat 4,2 % din PIB, pentru anul

2003 se înregistrează o scădere la 3,8 % din PIB, procent care ne situează pe

unul din ultimele locuri din Europa.
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Mai mult chiar, deşi la art.33 alin.(1) din Constituţia României se

prevede că dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat de către stat, pentru

ocrotirea sănătăţii populaţiei statul participă la bugetul pentru sănătate cu doar

20 % din sume  ( 0,8 % din PIB), restul de 80 % ( 3,0 % din PIB) reprezentând

bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, care este constituit din

contribuţia asiguraţilor şi reprezintă în fapt un fond privat al acestora, gestionat

conform principiului solidarităţii şi subsidiarităţii,  în toată lumea de către casele

de asigurări de sănătate; la noi, este considerat un fond public ceea ce nu

schimbă esenţa problemei.

În perioada 1999 � 2002, bugetul Fondului  de asigurări sociale de

sănătate a înregistrat, în permanenţă, mari excedente, care au fost redirecţionate

şi deturnate de la scopul pentru care au fost colectate, asigurarea sănătăţii

populaţiei. Numai din creanţe s-au obţinut 20.000 miliarde lei care nu au fost

înregistrate şi folosite de sistemul sanitar. Acest fapt s-a datorat lipsei unui cadru

legislativ care să reglementeze autonomia financiară reală a Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate şi a principiului simetriei venituri - cheltuieli prin care

banii colectaţi de la asiguraţi să se întoarcă, în totalitate, la aceştia prin

furnizarea de servicii medicale şi medicamente.

În consecinţă, suplimentarea veniturilor şi cheltuielilor la bugetul

Fondului de asigurări sociale de sănătate cu suma de 12.400 miliarde de lei

reprezintă o condiţie esenţială a supravieţuirii sistemului sanitar din România şi

un act reparatoriu faţă de asiguraţi.

Sursa de finanţare a acestei majorări trebuie să o reprezinte colectarea

integrală a sumelor la Fondul asigurărilor sociale de sănătate conform

posibilităţilor şi propunerilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  ,

înregistrarea şi folosirea creanţelor, reportarea excedentului la bugetul anului

următor, cu atât mai mult cu cât Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a

propus alte sume neaprobate de Ministerul Finanţelor Publice .
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Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

(Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD )

şi Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie

Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu

(Grupul Parlamentar al PSD ), dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al

PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr.

Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de

Popa (Grupul Parlamentar  PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul

Parlamentar al PNL), dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) ,

dl.sen. Borbala Vajda (Grupul Parlamentar al UDMR), dl.sen.Popescu Laurenţiu

(Grupul Parlamentar al PSD ) .

3. Se propune ca în Legea bugetului de stat să se introducă un articol

nou, cu următorul conţinut:

� În anul 2003, se scuteşte de la plata TVA, taxe vamale şi

comisioane vamale aparatura medicală de înaltă performanţă achiziţionată

din credite externe cu garanţia statului.�

Motivaţie: Din suma de 929,6 miliarde lei prevăzută în bugetul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei la titlul 70 �Cheltuieli de capital�, cheltuielile

aferente TVA, taxelor vamale şi comisioanelor vamale pentru aparatura
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medicală achiziţionată din credite externe cu garanţia statului reprezintă 43 %,

respectiv 400,0 miliarde lei, în condiţiile în care, pentru reducerea riscului

seismic al construcţiilor existente în sistemul sanitar sunt alocate fonduri în

sumă de numai 180,5 miliarde lei. Având în vedere vechimea şi starea avansată

de degradare a clădirilor din sistemul sanitar, se propune alocarea sumei de

400,0 miliarde lei pentru consolidări.

Autori:  Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

(Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD )

şi Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie

Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu

(Grupul Parlamentar al PSD ), dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al

PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr.

Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de

Popa (Grupul Parlamentar  PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul

Parlamentar al PNL), dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) ,

dl.sen. Borbala Vajda (Grupul Parlamentar al UDMR), dl.sen.Popescu Laurenţiu

(Grupul Parlamentar al PSD ) .
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4.  Anexa nr.3/29/01 Sinteza fondurilor alocate pe titluri de cheltuieli

pe anii 2001 � 2006 pentru Ministerul Sănătăţii şi Familiei

Total general

Cap.5000

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

16.345.684.576 20.345.684.576 + 4.000.000.000

Motivaţie: Având în vedere complexitatea programelor de sănătate,

precum şi subfinanţarea acestora, considerăm că este necesară suplimentarea cu

4.000.000.000 mii lei.

Sursa de finanţare:Fondul de rezervă al Guvernului.

Autori:dl.dep.dr.Ion Luchian, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.Eugen

Nicolaescu şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL) .

5. Anexa nr.1 � Bugetul de stat pe anii 2001 � 2003 Cap.5801 Sănătate

corelat cu

Anexa nr.3/29/07 Bugetul de stat - Programe pentru sănătate

Titlu 40, alineat 44

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

1.049.556.600 1.241.503.825,3 + 191.947.224,7

Motivaţie: Suplimentarea cu 191.947.224,7 este necesară datorită

creşterii numărului de boli cronice, a recăderilor şi a mortalităţii generale.

Sursa de finanţare: Prin redistribuire de la rezerva pusă la dispoziţia

Guvernului.

Autor:dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM) .
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Anexa nr.1 � Bugetul de stat pe anii 2001 � 2003 Cap.5801 Sănătate

CREŞE

Subcap.05

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

2.053.912 6.253.912 + 4.200.000

Motivaţie:Prin suma propusă, care reprezintă 0,05 % din bugetul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei se prevede suplimentarea cu 100 milioane lei

pentru fiecare judeţ, asigurându-se mai bine îngrijirea acelora care beneficiază

de aceste instituţii.

Sursa de finanţare:Din rezerva pusă la dispoziţia Guvernului de 0,52 %.

Autor: dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM) .

6. Anexa nr.3/29/07 � Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2001 � 2003 ( sume alocate de la

bugetul de stat)

Cap.7101, articolul 40, alineatul 93  - titlu

Programe comunitare   16.000.000 mii lei

Alineatul 93 devine alineatul 94 � titlu

Programe cu finanţare nerambursabilă  16.000.000 mii lei

Motivaţie: Suma respectivă a fost încadrată eronat.

Autori:  Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu
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(Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD )

şi Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie

Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu

(Grupul Parlamentar al PSD ), dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al

PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr.

Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de

Popa (Grupul Parlamentar  PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul

Parlamentar al PNL), dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) ,

dl.sen. Borbala Vajda (Grupul Parlamentar al UDMR), dl.sen.Popescu Laurenţiu

(Grupul Parlamentar al PSD )  .

7. Anexa 3/29/07, cap.5001 Bugetul de stat

Cheltuieli materiale şi servicii

Titlu 20

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

2.237.583.497 7.236.383.497 +4.998.800.000

Motivaţie: Cu această majorare ponderea pentru sănătate din PIB ajunge

la 4,06%.

Sursa de finanţare: Prin reducerea cu 10% a dobânzilor aferente

datoriei publice se obţine suma de 4.998,8 miliarde lei.

Autori: Grupul Parlamentar al PRM din Senat.
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8. Anexa 3/29/07 � Bugetul de stat, cap.5700. Partea a II-a. Cheltuieli

social-culturale

Program pentru sănătate

Titlu 40, alineat 44

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

1.049.556.000 1.074.556.000 +25.000.000

Motivaţie: În bugetul pe anul 2002 la Cap.9500 subcap.02 se prevăd

29,870 miliarde lei, sumă care ponderată cu rata inflaţiei de 20% determină

valoarea de 35,844 miliarde lei, faţă de 200,0 miliarde lei cât se proiectează

pentru anul 2003. Diferenţa dintre 200,0 şi 35,844 reprezintă 164,156 miliarde

lei, sumă disponibilă şi pentru majorarea cheltuielilor social-culturale.

Sursa de finanţare: Prin redistribuire de la fondul de intervenţie la

dispoziţia Guvernului, Cap.9500, subcap. 02.

Autori: Grupul Parlamentar al PRM din Senat.

9.Anexa 3/29/07 Bugetul de stat cap.5700. Partea a II-a. Cheltuieli

social-culturale

Programe de protecţie socială şi integrare socio-profesională a

persoanelor cu handicap.

Titlu 40 alineat 68

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

30.250.000 35.250.000 +5.000.000

Motivaţie: În bugetul pe anul 2002 la Cap.9500 subcap.02 se prevăd

29,870 miliarde lei, sumă care ponderată cu rata inflaţiei de 20% determină

valoarea de 35,844 miliarde lei, faţă de 200,0 miliarde lei cât se proiectează
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pentru anul 2003. Diferenţa dintre 200,0 şi 35,844 reprezintă 164,156 miliarde

lei, sumă disponibilă şi pentru majorarea cheltuielilor social-culturale.

Sursa de finanţare: Prin redistribuire de la fondul de intervenţie la

dispoziţia Guvernului, Cap.9500, subcap. 02.

Autori: Grupul Parlamentar al PRM din Senat.

10. Anexa nr.3/29/09 � Numărul maxim de posturi şi fondul aferent

salariilor de bază pe anii 2002 - 2003

În anexă, este prevăzut salariul mediu pe categorii profesionale astfel:

- medic primar , salariul mediu � 7.586.850 lei

- medic specialist, salariul mediu � 5.509.000 lei

- rezident, salariul mediu � 4.305.000 lei.

Acest salariu mediu rezultă din nivelurile de salarizare prevăzute în

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2000.

                                                      Salariul de bază
minim maxim

Medic primar 2.661.000 5.562.000

Medic specialist 2.281.000 3.981.000

Rezident 1.901.000 3.163.000

Propunere privind nivelul salariului de bază :

                                                            Gradaţie
3 2 1

Medic primar 9.115.000 12.495.000 17.255.000
Medic specialist 7.735.000 10.115.000 14.875.000

Rezident 5.652.500 5.950.000 6.247.500
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Motivaţie: Valorile salariului mediu prevăzute în proiectul de lege a

bugetului pe 2003 sunt inacceptabile deoarece nu reflectă importanţa şi impactul

social al activităţii desfăşurate de medici. Pe de altă parte, salariile sunt

inadmisibil de mici în comparaţie cu alte sectoare bugetare cu funcţii

echivalente. Astfel, dacă facem o analiză comparativă a salariilor minim �

maxim în sectorul bugetar, rezultă următoarele: justiţia are un coeficient minim

de 1 şi maxim de 7,83; medicina minim 1 - maxim 2,83; învăţământul

universitar minim 0,83 şi maxim 2,26. Dacă ne raportăm la alte ţări : SUA:

justiţie minim 1 - maxim 2,16, învăţământ universitar minim 1 - maxim 2,1 ,

medicină  minim 1,07 - maxim 7,71; Austria: justiţie minim 1 şi maxim 3,06,

medicină minim 0,85 şi maxim 1,88, învăţământ minim  0,87 şi maxim 2,84.

Totodată, salarizarea sectorului bugetar trebuie să pornească de la

stabilirea funcţiilor echivalente minime şi maxime  în toate domeniile sectorului

bugetar, astfel încât acestora să li se atribuie un salariu de bază aproximativ egal.

Aşadar, funcţiile maxime echivalente pentru diverse sectoare bugetare ar putea

fi: profesor universitar, medic primar, cercetător ştiinţific gr.I, judecător Curtea

de Apel, general de armată şi altele.

Declarând sănătatea o prioritate naţională şi dorind creşterea calităţii

actului medical , acestea trebuie să fie susţinute şi prin motivaţia salarială

corespunzătoare a personalului sanitar.

Sursa de finanţare: o reprezintă bugetul de stat şi o mai bună colectare

a sumelor la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate.

Autori:  Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

(Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al
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PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD )

şi Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie

Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu

(Grupul Parlamentar al PSD ), dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al

PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr.

Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de

Popa (Grupul Parlamentar  PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul

Parlamentar al PNL), dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) ,

dl.sen. Borbala Vajda (Grupul Parlamentar al UDMR), dl.sen.Popescu Laurenţiu

(Grupul Parlamentar al PSD ) .

11. Anexa nr.3/29/19 � Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de

cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2001 � 2003 ( sume alocate din venituri

proprii)

Alocarea de sume la Cap.�Sume alocate din venituri proprii� Cap.5003,

art.15 ( art.nou) pentru tichete de masă în conformitate cu Legea

nr.533/23.09.2002 privind veniturile proprii ale instituţiilor sanitare publice, care

se constituie ca surse extrabugetare la dispoziţia instituţiei care le realizează şi le

utilizează pentru cheltuieli curente, de capital sau tichete de masă.

Motivaţie: Sumele rezultate din activităţile proprii ale instituţiilor

sanitare trebuie să rămână la dispoziţia acestora.

Sursa de finanţare: Rezerva bugetară rămasă la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.sen.Gheorghe Zlăvog (Grupul Parlamentar al PRM) .
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12. Anexa nr.3/29/27 � Sinteza finanţării programelor

Program de prevenire şi control a bolilor netransmisibile

Cod program � 81

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţa solicitată

289.264.000 1.000.000.000 + 710.736.000

Sursa de finanţare : Din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului şi

prin redistribuire de la bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei � Anexa

nr.3/29/27, cod 265, Program de reformă, politici de sănătate şi administraţie

sanitară.

Autori:  Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

(Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD )

şi Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie

Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu

(Grupul Parlamentar al PSD ), dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al

PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr.

Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de

Popa (Grupul Parlamentar  PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul

Parlamentar al PNL), dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) ,
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dl.sen. Borbala Vajda (Grupul Parlamentar al UDMR), dl.sen.Popescu Laurenţiu

(Grupul Parlamentar al PSD ) .

Program comunitar de sănătate publică

Cod program 85

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţa solicitată

1.351.351.100 4.300.000.000 + 2.948.648.900

Sursa de finanţare : Din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului şi

prin redistribuire de la bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei :

- Anexa nr.3/29/07, cap.5001, titlu 40, alineat 60 �Transferuri pentru

acţiuni de sănătate�

- Anexa nr.3/29/27, cod 265, Program de reformă, politici de sănătate

şi administraţie sanitară.

Autori:  Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

(Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD )

şi Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie

Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu

(Grupul Parlamentar al PSD ), dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al
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PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr.

Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de

Popa (Grupul Parlamentar  PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul

Parlamentar al PNL), dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) ,

dl.sen. Borbala Vajda (Grupul Parlamentar al UDMR), dl.sen.Popescu Laurenţiu

(Grupul Parlamentar al PSD ) .

Program de sănătate a copilului şi familiei

Cod program 87

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţa solicitată

608.706.400 1.000.000.000 + 391.293.600

Sursa de finanţare: Din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului şi

prin redistribuire de la bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei : Anexa

nr.3/29/27, cod 265, Program de reformă, politici de sănătate şi administraţie

sanitară.

Autori:  Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

(Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al

PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD )

şi Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie
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Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu

(Grupul Parlamentar al PSD ), dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al

PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr.

Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de

Popa (Grupul Parlamentar  PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul

Parlamentar al PNL), dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) ,

dl.sen. Borbala Vajda (Grupul Parlamentar al UDMR), dl.sen.Popescu Laurenţiu

(Grupul Parlamentar al PSD ) .

Motivaţie pentru finanţarea programelo de sănătate: Starea de

sănătate a populaţiei s-a deteriorat constant din 1990 până în prezent având ca

principală cauză scăderea bugetului pentru sănătate an de an . Apreciind starea

de sănătate a populaţiei prin examinarea comparativă a indicatorilor demografici

şi sanitari  constatăm faptul că România se situează pe ultimul loc din Europa ,

inclusiv dintre ţările candidate la aderare. Astfel, exemplificăm cu unii indicatori

cele afirmate mai sus: mortalitatea infantilă se cifrează la 18,4 0/00, în timp ce

ţările europene au acest indicator între 4 - 6,8 0/00, ; decesele materne 0,34 0/00

nou născuţi vii, în timp ce în ţările europene între 0,03 � 0,08  0/00 ; decesele prin

boli ale aparatului circulator 710,6 la suta de mii de locuitori în timp ce în

Europa indicatorul este cuprins între 70 � 190 la suta de mii de locuitori;

mortalitatea generală este de 190,8 la suta de mii de locuitori în timp ce în

Europa  este cuprinsă între 120 � 140 la suta de mii de locuitori; tuberculoza este

de 115,3 la suta de mii de locuitori, situându-ne pe ultimul loc în Europa;

sifilisul este în creştere cu 56 la suta de mii de locuitori; cazurile HIV/SIDA la

copii sunt în număr de 6.445 reprezentând jumătate din numărul copiilor bolnavi

de SIDA din Europa; durata medie a vieţii este de 66,3 ani la bărbaţi şi 67,8 la

femei, în Europa indicatorul situându-se între 69 � 76 ani.

Rezultă astfel că principalele cauze de deces sunt bolile cardiovasculare

( 61 % din totalul deceselor) urmate de cancere şi boli ale aparatului respirator.

Mortalitatea prin boli cardiovasculare şi cardiopatie ischemică sub vârsta de 65
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ani ne situează pe primele locuri din Europa Centrală şi de Est. Organizaţia

Mondială a Sănătăţii a arătat că în România 15 % din  decese ar putea fi evitate

prin măsuri de profilaxie primară şi secundară .

Programele naţionale de sănătate se adresează tocmai acestor boli şi

cauze de deces exemplificate mai sus. Programul comunitar de sănătate publică

cuprinde supravegherea şi controlul bolilor transmisibile TBC, HIV/SIDA, boli

cu transmitere sexuală; în cadrul programului de prevenire şi control al bolilor

netransmisibile sunt cuprinse acţiuni privind controlul şi prevenirea bolilor

cardiovasculare, cancere, diabet zaharat, accidente vasculare cerebrale;

programul de sănătate a copilului şi familiei are drept scop reducerea

morbidităţii şi mortalităţii infantile şi materne , precum şi dezvoltarea serviciilor

de planificare familială.

În contextul celor arătate suplimentarea cu 2.948.648.900 mii lei a

programului comunitar de sănătate publică reprezintă cheltuielile privind

profilaxia precum şi costul terapiei permanente a bolilor cu transmitere sexuală

HIV/SIDA şi tuberculoză; suplimentarea cu 710.736.000 mii lei a programului

de prevenire şi control a bolilor netransmisibile reprezintă realizarea

programelor naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile, în principal

programele naţionale de oncologie şi transplant de organe, a căror cheltuieli

privind investigaţiile de laborator şi imagistice, precum şi postoperatorii nu au

fost incluse în program; suplimentarea sumei cu 391.293.600 mii lei a

programului de sănătate a copilului şi familiei este necesară atât pentru

îmbunătăţirea măsurilor profilactice şi de supraveghere a copilului şi a mamei

cât şi pentru creşterea accesului la asistenţă medicală, în special în mediul rural.
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13. Anexa nr.3/29/27 Sinteza finanţării programelor

Program de prevenire şi control a bolilor netransmisibile

Cod 81

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

289.264.000 327.653.565,3 +38.389.565,3

Motivaţie: Suplimentarea este necesară datorită creşterii numărului de

boli cronice, a recăderilor şi a mortalităţii generale.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM) .

Program comunitar de sănătate publică

Cod 85

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

1.351.351.100 1.408.935.447,59 +57.584.347,59

Motivaţie: Suplimentarea este necesară datorită creşterii numărului de

boli cronice, a recăderilor şi a mortalităţii generale.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM) .

Program de sănătate a copilului şi familiei

Cod 87

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

608.706.400 695.082.921,385 +86.376.521,385
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Motivaţie: Se va mări eficienţa în îngrijirea mamei şi copiilor.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM) .

Program privind implementarea strategiei naţionale privind

protecţia specială a persoanelor cu handicap

Cod 264

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

30.250.000 39.847.391,265 +9.597.391,265

Motivaţie: Îmbunătăţirea activităţii acestui sector care rămâne frecvent

fără fonduri.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM) .

14. Anexa nr.3/29/29

Amenajarea Clinicii balneare Coştui ( obiectiv nou)

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

___ 2.000.000 + 2.000.000

Motivaţie: Investiţia este imperios necesară în vederea îndeplinirii

condiţiilor pentru integrarea Staţiunii Coştui în reţeaua de staţiuni

balneoclimaterice din ţară. Prin investiţia aceasta se pot asigura condiţiile de

tratament cu apă termală a pacienţilor.

Sursa de finanţare: Introducerea fazei de investiţii noi la anexa

nr.3/29/29 � Ministerul Sănătăţii şi Familiei , cheltuieli de capital.

Autor: doamna dep.Bondi Gyongyike (Grupul Parlamentar al UDMR) .
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15. Anexa nr.3/29/29 � Ministerul Sănătăţii şi Familiei

Cheltuieli de capital

1. Comasarea unităţilor sanitare într-o singură unitate la Luduş

40.000.000 mii lei

2. Renovare  Spital Reghin

15.000.000 mii lei

3. Supraetajare ( 3 etaje ) Spital Clinic Judeţean � Secţia Pediatrie.

40.000.000 mii lei

4. Renovare şi reparaţii capitale  Spital Târnăveni � canalizare şi

repararea staţiei de epurare

2.000.000 mii lei

5. Proiectare şi începerea în 2003 a construcţiei unui spital nou la

Sighişoara.

15.000.000 mii lei

6. Reparaţii capitale la Centrele de sănătate din Sovata, Sângeorgiu de

Pădure, Miercurea Nirajului , Sărmaş

10.000.000 mii lei

Motivaţie: Starea deplorabilă în care se află aceste unităţi, precum şi

necesitatea asigurării serviciilor medicale la un nivel decent, impune demararea

investiţiilor propuse.

Sursa de finanţare: Introducerea fazei de investiţii noi la anexa

nr.3/29/29 � Ministerul Sănătăţii şi Familiei , cheltuieli de capital.

Autor: dl.dep.Borbely Laszlo (Grupul Parlamentar al UDMR) .
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16. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0001 Spital orăşenesc cu 100 paturi oraş Ineu

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

5.000.000 10.000.000 +5.000.000

Motivaţie: Termenul de realizare a acestor investiţii este 2007, iar suma

alocată este insuficientă pentru continuarea investiţiilor la acest obiectiv.

Sursa de finanţare: Rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. Se vor

face corelările necesare cu celelalte sume alocate Ministerului Sănătăţii şi

Familiei în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2003.

Autor: dl.dep.Nicu Cojocaru  (Grupul Parlamentar al PSD -PUR ) .

17. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0002 Dispensar medical în comuna Rociu

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

600.000 1.000.000 +400.000

Motivaţie: Continuarea lucrărilor de investiţii.

Sursa de finanţare: 400.000 mii lei de la cod 29.58.01.0021 Centrul

materno-infantil Târgu Secuiesc.

Autori: dl.dep.farm.Ion Burnei , dl.dep.Marin Gheorghe ,

dl.dep.Alexandru Stănescu,  dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Grupul

Parlamentar al PSD ) .
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18. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0013 Spitalul clinic de urgenţă şi Centrul de investigaţii,

diagnostic şi tratamente Cluj Napoca

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

7.000.000 30.000.000 +23.000.000

Motivaţie: Fără menţinerea unei investiţii minime de 30 miliarde lei

obiectivul nu va putea fi finalizat în următorii 4 ani.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.dep.Emil Boc (Grupul Parlamentar al PD ) .

19. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0016 Dispensar medical comuna Iara

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

__ 5.000.000 +5.000.000

Motivaţie: Amânarea investiţiei pentru 2004 nu se justifică.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.dep.Emil Boc (Grupul Parlamentar al PD ) .

20. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.00.0018 Spital clinic de copii Centrul de boli digestive Cluj

Napoca

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

8.000.000 11.889.811 + 3.889.811
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Motivaţie: Se termină lucrările în anul 2003.

Sursa de finanţare: Propunerile legislative iniţiate de Grupul

Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor referitoare la modalităţile de

suplimentare a veniturilor la Bugetul de stat pe anul 2003 permit creşterea

cheltuielilor în acest scop. Pentru Ministerul Sănătăţii şi Familiei se alocă

4.000.000 mii lei.

Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.Eugen

Nicolaescu, dl.dep.Nini Săpunaru şi dl.dep.Anton Ionescu (Grupul Parlamentar

al PNL) .

21. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0021 Centrul materno-infantil Târgu Secuiesc

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

11.000.000 31.000.000 + 20.000.000

Motivaţie: Municipiul Târgu Secuiesc, situat în depresiunea Târgu

Secuiesc, este singura localitate unde există spital şi maternitate care deserveşte

circa 90.000 de cetăţeni.

În 1999 imobilul actual în care funcţionează maternitatea Spitalului

municipal Târgu Secuiesc a fost retrocedat proprietarilor de drept.Ca urmare a

acestei decizii finale a instanţei, maternitatea din Târgu Secuiesc este pusă în

situaţia dificilă că ori plătesc o chirie de 2.000 usd lunar, ori părăseşte imobilul.

Până în prezent instituţia nu a avut posibilitatea nici să plătească chiria, nici să

părăsească imobilul. Imobilul în care funcţionează secţia de ginecologie a

spitalului nu poate fi renovat, pentru că este deja în proprietate privată. Deci

spitalul este în imposibilitatea de existenţă în vechiul imobil. Situaţia poate fi

deblocată numai după finalizarea investiţiei Centrului materno-infantil Târgu
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Secuiesc, care a fost începută în anul 1998 şi care momentan a ajuns într-un

stadiu avansat de realizare.

Singura soluţie ca maternitatea din Târgu Secuiesc să nu fie pusă în stradă

este finalizarea cât mai rapidă a investiţiei începute, care are o valoare totală de

47.012.841 mii lei.

Sursa de finanţare: De la cap.�Dotări independente� � anexa nr.3/29/30

cod 29.58.01.0100 b

Autor: dl.dep.Tamas Sandor (Grupul Parlamentar al UDMR) .

22. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0026  Centrul de recoltare sânge Galaţi

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

3.000.000 5.000.000 + 2.000.000

Motivaţie: Pentru urgentarea lucrărilor de investiţii.

Sursa de finanţare: Propunerile legislative iniţiate de Grupul

Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor referitoare la modalităţile de

suplimentare a veniturilor la Bugetul de stat pe anul 2003 permit creşterea

cheltuielilor în acest scop.

Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.Eugen

Nicolaescu, dl.dep.Victor Dobre şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al

PNL) .
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23. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0033 Spital Lupeni � etapa I A Policlinica şi baza de

diagnostic şi tratament - Hunedoara

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

2.000.000 20.000.000 + 18.000.000

Motivaţie: S-a acordat numai 2,8 % din valoarea rămasă de executat la

sfârşitul anului 2002, cu toată urgenţa lucrărilor.

Sursa de finanţare: Neînceperea de obiective noi până la finalizarea

celor începute.

Autori: dl.dep.Dan Radu Ruşanu (Grupul Parlamentar al PNL) .

24. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0035 Spital 250 paturi în municipiul Urziceni

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

4.000.000 6.000.000 + 2.000.000

Motivaţie: Punerea în funcţiune parţială a spitalului.

Sursa de finanţare: Bugetul de stat prin diminuarea cu 2.000.000 mii lei

a sumei de la cap.5801 Sănătate, cod 29.58.01.0100 e �Alte cheltuieli asimilate

investiţiilor� Anexa nr.3/29/30

Autori: dl.dep.Dorel Bahrin şi dl.dep.Vasile Silvian Ciupercă (Grupul

Parlamentar al PSD ) .
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25. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0036 Spital cu 250 paturi şi dispensar policlinic cu 600

de consultaţii/zi în  municipiul Feteşti

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

6.000.000 8.000.000 + 2.000.000

Motivaţie: Punerea în funcţiune parţială a spitalului.

Sursa de finanţare: Bugetul de stat prin diminuarea cu 2.000.000 mii lei

a sumei de la cap.5801 Sănătate, cod 29.58.01.0100  �Alte cheltuieli asimilate

investiţiilor� Anexa nr.3/29/30

Autori: dl.dep.Dorel Bahrin şi dl.dep.Vasile Silvian Ciupercă (Grupul

Parlamentar al PSD ) .

26. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0037 Spitalul clinic de urgenţă cu 300 paturi în

municipiul Iaşi

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

16.000.000 34.000.000 + 28.000.000

Motivaţie: Urgentarea lucrărilor la acest obiectiv se impune nu numai

pentru judeţul Iaşi, ci pentru întreaga Moldovă. Reducerea cu această sumă a

Bugetului SPP ( 5000/20 cheltuieli materiale şi servicii) nu prezintă un

inconvenient, deoarece acest serviciu a fost dotat cu aparatură şi materiale în

mod corespunzător în anii anteriori.

Sursa de finanţare: De la Cap.5002 Anexa nr.3/38/31 pag.1 Serviciul de

Protecţie şi Pază să fie alocată suma de 28.000.000 mii lei pentru asigurarea
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creşterii volumului de lucrări şi reducerea termenului de dare în folosinţă a

Spitalului de urgenţă din Iaşi la cap.5801/29.58.01.0037 Anexa nr.3/29/30.

Autori: dl.dep.prof.dr.ing.Anghel Stanciu (Grupul Parlamentar al PRM) .

27. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0041 Spital cu 150 paturi şi dispensar policlinic în

oraşul Târgu Lăpuş

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

6.000.000 12.000.000 + 6.000.000

Motivaţie: Pentru urgentarea lucrărilor la spitalul şi dispensarul policlinic

din oraşul Târgu Lăpuş. Spitalul şi policlinica asigură asistenţa medicală a

populaţiei pe un teritoriu extins, având un grad ridicat de adresabilitate.

Sursa de finanţare: Anexa nr.3/29/02 Cap.5700, titlul 38 �Transferuri�

din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Autor: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM) .

28. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0041 Spital cu 150 paturi şi dispensar policlinic în

oraşul Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

6.000.000 15.000.000 + 9.000.000

Motivaţie: Având în vedere necesarul de peste 86 miliarde lei în vederea

finalizării lucrărilor se impune majorarea, pentru anul 2003, cu cel puţin 10

miliarde lei.
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.dep.Mircea Man (Grupul Parlamentar al PD) .

29. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0050 Grup gospodăresc Spitalul Judeţean Slatina

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

2.000.000 4.000.000 + 2.000.000

Motivaţie: Suplimentarea cu 2.000.000 mii lei este necesară pentru a

împiedica deteriorarea lucrărilor efectuate până în prezent.

Sursa de finanţare: Prin redistribuire de la Anexa nr.3/12/07 Cap.5101,

titlu 72 �Investiţii ale instituţiilor publice�.

Autor: doamna dep.Constanţa Popa (Grupul Parlamentar al PRM) .

30. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0051 Spital şi dispensar policlinic Sinaia

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

__ 10.000.000 + 10.000.000

Motivaţie: Este necesară continuarea investiţiilor, deoarece în bugetul pe

anul 2001 au fost estimate pentru 2002 suma de 30.000.000 mii lei, pentru 2003

suma de 30.000.000 mii lei şi estimare pentru următorii ani 30.815.119 mii lei.

Sursa de finanţare: Propunerile legislative iniţiate de Grupul

Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor referitoare la modalităţile de

suplimentare a veniturilor la Bugetul de stat pe anul 2003 permit creşterea

cheltuielilor în acest scop.
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Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.Eugen

Nicolaescu şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL) .

31. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0052 Sediu Direcţia de sănătate publică Prahova

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

4.000.000 8.573.730 + 4.573.730

Motivaţie: Terminarea lucrărilor în anul 2003.

Sursa de finanţare: Propunerile legislative iniţiate de Grupul

Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor referitoare la modalităţile de

suplimentare a veniturilor la Bugetul de stat pe anul 2003 permit creşterea

cheltuielilor în acest scop.

Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.Eugen

Nicolaescu şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL) .

32. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0053 Spital Carei

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

8.000.000 11.000.000 + 3.000.000

Motivaţie: Pentru urgentarea lucrărilor de investiţii.

Sursa de finanţare: Propunerile legislative iniţiate de Grupul

Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor referitoare la modalităţile de

suplimentare a veniturilor la Bugetul de stat pe anul 2003 permit creşterea

cheltuielilor în acest scop.
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Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.Eugen

Nicolaescu şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL) .

33. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.00.0053 Spital Carei ( judeţul Satu Mare)

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

8.000.000 40.000.000 + 32.000.000

Motivaţie: Investiţia a fost începută în anul 1991. Valoarea rămasă din

investiţie este de 197.827.243 mii lei, adică ritmul prevăzut pe 2003, investiţia

va mai dura 25 de ani. Spitalul Carei ar asigura medicaţia pentru circa 100.000

locuitori, deci investiţia este mai mult ca necesară pentru această parte a ţării.

Programul pe anul 2002 aprobat prin Legea Bugetului de Stat era de

10.000.000 mii lei, iar preliminatul este de numai 7.000.000 mii lei.

Sursa de finanţare: Printr-o repartiţie mai justă a fondului de investiţii la

dispoziţia Ministerului Sănătăţii şi Familiei între obiectivele menţionate în anexa

nr.3/29/30 se poate asigura nivelul propus prin amendament.

Autori: doamna dep.Iulia Pataki, dl.dep.Pecsi Ferenc, dl.dep.Erdei

D.Istvan şi dl.dep.Varga Attila (Grupul Parlamentar al UDMR) .

34. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0059 Extindere Clinica de ortopedie şi traumatologie

Timişoara

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

8.000.000 9.000.000 + 1.000.000
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Motivaţie: Pentru urgentarea lucrărilor de investiţii.

Sursa de finanţare: Propunerile legislative iniţiate de Grupul

Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor referitoare la modalităţile de

suplimentare a veniturilor la Bugetul de stat pe anul 2003 permit creşterea

cheltuielilor în acest scop.

Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.Eugen

Nicolaescu şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL) .

35. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0060 Clinica de ortopedie şi traumatologie Timişoara

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

10.000.000 16.694.487 + 6.694.487

Motivaţie: Termenul de finalizare va fi 2003.

Sursa de finanţare: Propunerile legislative iniţiate de Grupul

Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor referitoare la modalităţile de

suplimentare a veniturilor la Bugetul de stat pe anul 2003 permit creşterea

cheltuielilor în acest scop.

Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.Eugen

Nicolaescu şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL) .

36. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0061 Spitalul municipal Timişoara ( obiectiv nou)

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

__ 100.000.000 + 100.000.000
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Motivaţie: Investiţia a fost demarată în urmă cu 8 ani, în anul 1994 şi ar

fi trebuit să fie finalizată în 1996, în timpul guvernării PDSR.

S-a reuşit construirea doar a structurii de rezistenţă.

Începând cu anul 1997, activitatea de construcţie a clădirii a fost practic

abandonată. Încercarea de colaborare, din anul 2002, cu firma Philips, s-a soldat

cu un eşec.

Pentru finalizare ar mai fi necesari aproximativ 350 miliarde lei. Dacă

actualul Guvern ar aloca în următorii doi ani câte 100 miliarde de  lei, la sfârşitul

anului 2004 ar putea să dea în folosinţă parţială această clădire, atât de necesară

pentru asigurarea asistenţei medicale în Timişoara.

În prezent, Spitalul Municipal Timişoara este constituit din secţii

dispersate în diverse zone ale localităţii, multe dintre spaţiile respective fiind

adevărate hrube, construite în urmă cu sute de ani.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.dep.Ludovic Mardari (Grupul Parlamentar al PRM) .

37. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0063 Extindere Centrul de Cardiologie Timişoara

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

4.000.000 8.000.000 +4.000.000

Motivaţie: Pentru urgentarea lucrărilor de extindere şi amenajare a

Centrului de Cardiologie Timişoara, avându-se în vedere că această clinică

universitară este considerată un centru regional de transplant de inimă.

Sursa de finanţare: Anexa nr.3/29/02 Cap.5700, titlul 38 �Transferuri�

din bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Autor: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM)  şi

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) .



34

38. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0074 Spital boli contagioase cu 100 paturi Focşani

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

4.000.000 6.000.000 + 2.000.000

Motivaţie: Pentru urgentarea lucrărilor de investiţii.

Sursa de finanţare: Propunerile legislative iniţiate de Grupul

Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor referitoare la modalităţile de

suplimentare a veniturilor la Bugetul de stat pe anul 2003 permit creşterea

cheltuielilor în acest scop.

Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.Eugen

Nicolaescu şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL) .

39. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0090 Mansardare Policlinica Spital de Urgenţă

Petroşani

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

5.000.000 10.983.442 + 5.983.442

Motivaţie: Se termină investiţia în anul  2003.

Sursa de finanţare: Propunerile legislative iniţiate de Grupul

Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor referitoare la modalităţile de

suplimentare a veniturilor la Bugetul de stat pe anul 2003 permit creşterea

cheltuielilor în acest scop.

Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.Eugen

Nicolaescu şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL) .
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40. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0090 Mansardare Policlinica Spital de Urgenţă

Petroşani

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

5.000.000 11.000.000 + 6.000.000

Motivaţie: Pentru finalizarea lucrărilor începute în anul 2000 şi prevăzute

a dura 18 luni.

Sursa de finanţare: Neînceperea de obiective noi până la finalizarea

celor începute.

Autor: dl.dep.Dan Radu Ruşanu  (Grupul Parlamentar al PNL) .

41. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0092 Acoperiş şarpantă la Spitalul municipal 430 paturi

Odorheiul Secuiesc

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

800.000 6.500.000 + 5.700.000

Motivaţie: Suma este necesară pentru a finaliza obiectivul de investiţie

început: reabilitarea reţelei termice şi consolidarea clădirii � etapa a II-a.

Sursa de finanţare: Prin micşorarea sumei de la �Dotări independente� �

Anexa nr.3/29/30 sub cod 29.58.01.0100 b.

Autori: dl.senator Verestoy Attila şi dl.dep.Antal Istvan (Grupul

Parlamentar al UDMR) .
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42. Anexa nr.3/29/30

Cod 29.58.01.0134 Supraetajare Corp M, Bloc operator la Spitalul

Clinic Judeţean Târgu Mureş

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

4.000.000 14.454.000 + 10.454.000

Motivaţie: Terminarea lucrărilor  în anul  2003.

Sursa de finanţare: Propunerile legislative iniţiate de Grupul

Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor referitoare la modalităţile de

suplimentare a veniturilor la Bugetul de stat pe anul 2003 permit creşterea

cheltuielilor în acest scop.

Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.Eugen

Nicolaescu şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL) .

43. Anexa nr.3/29/30

Modernizarea Dispensarului medical comuna Negreni, judeţul Cluj

( obiectiv nou)

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

___ 5.000.000 + 5.000.000

Motivaţie: Suma propusă este necesară pentru modernizarea

dispensarului medical din nou înfiinţata comuna Negreni.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.dep.Emil Boc  (Grupul Parlamentar al PD) .
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44. Anexa nr.3/29/30 Spitalul Judeţean Constanţa ( obiectiv nou)

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

___ 50.000.000 + 50.000.000

Motivaţie: Spitalul Clinic Judeţean a fost construit în 1968. Are un număr

de 1.400 paturi cu peste 300.000 de internări din întreg judeţul Constanţa şi

Tulcea. Din 1968 de la data construcţiei nu s-a mai investit nimic, instalaţiile de

canalizare şi sanitare fiind într-o stare de degradare maximă. Staţia de sterilizare

nu poate fi instalată din cauza spaţiului insuficient şi impropriu. Aceste cauze au

stat la baza neautorizării spitalului din anul 2000.

Banii solicitaţi se vor folosi numai pentru aceste investiţii.

Sursa de finanţare: 1. Din suma cuprinsă în capitolul �Alte cheltuieli de

investiţii� care figurează în anexa nr.3/29/28 sub cod 29.58.01.00 la pag.146 din

Bugetul de Stat pe 2002 al Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

2. Rezerva bugetară a Guvernului.

3. Cheltuieli cu dobânzile la datoria publică.

Autori:dl.sen.dr. Ion Cârciumaru (Grupul Parlamentar al PRM),

dl.sen.dr.Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM)  şi dl.sen.Ilie Ilaşcu

(Grupul Parlamentar al PRM).

45. Anexa nr.3/29/30 Clinica Medicală B a Spitalului Colentina �

Bucureşti  ( obiectiv nou)

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

___ 10.000.000 ___
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Motivaţie: Pentru Clinica Medicală B s-au alocat pentru anul 2002 10

miliarde de lei cu ajutorul cărora s-au început lucrările de consolidare a clădirii.

Se impune continuarea lucrărilor, clădirea care are 120 de paturi, având un grad

foarte avansat de deteriorare fiind un pericol iminent pentru bolnavi şi personal

medico-sanitar.

Riscul seismic pentru această clădire este maxim.

Suma propusă vizează continuarea investiţiei începută în 2002 pentru

consolidarea clădirii.

Sursa de finanţare: 1. Din suma cuprinsă în capitolul �Alte cheltuieli de

investiţii� care figurează în anexa nr.3/29/28 sub cod 29.58.01.00 la pag.146 din

Bugetul de Stat pe 2002 al Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

2. Rezerva bugetară a Guvernului.

3. Cheltuieli cu dobânzile la datoria publică.

Autori: dl.sen.Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) şi

dl.sen.dr.Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) .

46. Anexa nr.3/29/30 � Spital �Sf.Pantelimon�  Brăila (obiectiv nou

de investiţii)

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată
_ 10.000.000 +10.000.000

Motivaţie: Această sumă este necesară pentru susţinerea parţială a

lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modificări de structuri, circuite şi

informatizare.

Sursa de finanţare: Rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.sen.Ionel Alexandru (Grupul Parlamentar al PRM).



39

47. Anexa nr.3/29/30 � Spitalul de copii Brăila (obiectiv nou de

investiţii)

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

_ 5.000.000 +5.000.000

Motivaţie: Această sumă este necesară pentru finalizarea reparaţiilor la

acest spital.

Sursă de finanţare: Rezerva begetară la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.sen.Ionel Alexandru (Grupul Parlamentar al PRM).

48. Anexa nr.3/29/30

Alte cheltuieli asimilate investiţiilor

Cod 29.58.01.0100 e

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

10.000.000 6.000.000 - 4.000.000

Motivaţie: Fiind un capitol fără nominalizări, amendamentul propus nu

afectează strategia generală a ministerului.

Autori: dl.dep.Dorel Bahrin şi dl.dep.Vasile Silvian Ciupercă (Grupul

Parlamentar al PSD ) .
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49. Anexa nr.3/29

Lucrări de reamenajări, renovări şi reparaţii capitale la unităţile

sanitare din judeţul Mureş trecute în administraţia autorităţilor locale.

1. Comasarea unităţilor sanitare într-o singură unitate la Luduş

40.000.000 mii lei

2. Renovarea spitalului din Reghin

15.000.000 mii lei

3. Renovarea şi repararea capitală a spitalului din Târnăveni

2.000.000 mii lei

4. Reparaţii capitale la Centrele de sănătate Sovata, Sângeorgiu de

Pădure, Miercurea Niraj şi Sărmaş

15.000.000 mii lei

5. Supraetajarea cu 3 etaje a Spitalului Clinic Judeţean � Secţia

Pediatrie.

40.000.000 mii lei

6. Proiectarea şi începerea construcţiei unui spital nou la Sighişoara.

15.000.000 mii lei

Total                                                                              127.000.000 mii lei

Motivaţie:Sunt lucrări de reamenajare, renovare şi reparaţii capitale

neapărat necesare.

Sursa de finanţare: Venituri şi cheltuieli care se prevăd în bugetele

locale pe anul 2003.

Autor: dl.dep.Adrian Moisoiu (Grupul Parlamentar al PRM) .
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50. Bugetul de stat pe anul 2003 � Secţiunea �Societatea Naţională

de Cruce Roşie�

Anexa nr.3/56/02 � Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli

şi subcapitole pe anii 2001-2006 (sume alocate de la bugetul de stat)

Se propune să se introducă în cuprinsul Cap.5001, Titlul / articol nou

02 Cheltuieli de personal

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

_ 5.000.000 +5.000.000

Motivaţie: În fiecare filială de Cruce Roşie din România sunt doar doi

angajaţi cu carte de muncă, restul fiind voluntari, care nu pot fi plătiţi, deşi ei

desfăşoară o activitate complexă în situaţia unor calamităţi naturale � inundaţii,

incendii, cutremure, etc.

Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe anul 2003.

Autor: dl.sen.Gheorghe Zlăvog (Grupul Parlamentar al PRM).

51. Anexa nr.3/56/02 � Sinteza bugetului pe capitole, titluri de

cheltuieli şi subcapitole pe anii 2001-2006 (sume alocate de la bugetul de

stat)

Capitol 5801 � Sănătate

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

2.109.465 2.636.831 +527.366

Motivaţie: România a devenit ţară consumatoare de droguri. Pentru

organizarea mai multor acţiuni educative, este nevoie de fonduri suplimentare

(+25%) care pot convinge publicul de pericolul consumului de droguri.
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Sursa de finanţare: Rezerva bugetară rămasă la dispoziţia Guvernului.

Autor: dl.sen.Gheorghe Zlăvog (Grupul Parlamentar al PRM).

52. Anexa nr.11/01 � Bugetul Fondului de asigurări sociale de

sănătate pe anii 2001 � 2006

Cap.0001  Subcap.16  Venituri - total                                       - mii lei �

Propuneri buget
2003

Propuneri Comisie
2003

Diferenţa
solicitată

56.741.889.606 69.141.889.606 + 12.400.000.000

Se propune majorarea Capitolului de venituri totale cu suma de 12.400

miliarde lei.

Motivaţie: Pentru a fi în concordanţă cu propunerea de la art.31 alin.(21)

nou.

Cap.5016  Cheltuieli - total                                       - mii lei �

Propuneri buget
2003

Propuneri Comisie
2003

Diferenţa
solicitată

56.341.889.606 68.741.889.606 + 12.400.000.000

Se propune majorarea Capitolului de venituri totale cu suma de

12.400 miliarde lei.

Motivaţie: Pentru a fi în concordanţă cu propunerea de la art.31 alin.(21)

nou.

Cap.6216  Servicii medicale şi medicamente
    - mii lei �

Propuneri buget
2003

Propuneri Comisie
2003

Diferenţa
solicitată

54.722.456.169 65.122.456.169 + 12.400.000.000
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Se propune majorarea Capitolului Cheltuieli pentru servicii medicale şi

medicamente  cu suma de 12.400 miliarde lei.

Motivaţie: În luna septembrie 2002 casele de asigurări de sănătate

înregistrau datorii la serviciile medicale şi medicamente în sumă de 12.944,1

miliarde lei. În urma rectificării bugetului de stat pe anul 2002, ca urmare a

adoptării Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului

de stat pe anul 2002, s-a aprobat o majorare a cheltuielilor pentru servicii

medicale şi medicamente de 500 miliarde lei, sumă total insuficientă pentru

achitarea acestor datorii cu toate că, la acel moment, comisia a solicitat prin

avizul său o majorare a cheltuielilor cu 4.206,2 miliarde lei.

În  condiţiile de austeritate ale sistemului sanitar, în prezent, se manifestă

cu pregnanţă un blocaj financiar, ca rezultat al marilor datorii înregistrate de

către spitale la plata furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi materiale

sanitare. Această majorare este necesară şi pentru a fi înconcordanţă cu

propunerea de la art.31 alin.(21). Este de remarcat faptul că prin perseverenţa cu

care Comisiile pentru sănătate şi-au susţinut punctele de vedere în ultimii doi ani

s-a reuşit să fie acceptat de principiu amendamentul susţinut timp de doi ani ca

veniturile să fie egale cu cheltuielile la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de

Sănătate , deci sănătatea nu aduce un profit imediat.

Sursa de finanţare a acestei majorări o reprezintă o colectare integrală a

sumelor la bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate conform

propunerilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Autori:  Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Ovidiu

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul

Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al

Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.Dan Ionescu

(Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al
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PNL), dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna dep.Iulia Pataki

(Grupul Parlamentar al UDMR), doamna dep.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM) , dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD )

şi Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport a Senatului : dl.sen. Ilie

Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu

(Grupul Parlamentar al PSD ), dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al

PSD), dl.sen.dr. Ion Cârciumaru (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr.

Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) ,  dl.sen.prof.dr. Ioan Pop de

Popa (Grupul Parlamentar  PSD - PUR) , dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul

Parlamentar al PNL), dl.sen.prof.dr.Ion Vela (Grupul Parlamentar al PD) ,

dl.sen. Borbala Vajda (Grupul Parlamentar al UDMR), dl.sen.Popescu Laurenţiu

(Grupul Parlamentar al PSD ) .

53. Anexa nr.11/01 Bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate

Venituri Totale

Cap.0001 Subcap.16

- mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

56.741.889.606 63.241.889.606 + 6.500.000.000

Motivaţie: Imposibilitatea funcţionării actului medical prin lipsa

finanţării.

Sursa de finanţare:Excedentul pe anul 2002 al Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate .

Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian, dl.dep.dr.Liviu Dragoş, dl.dep.Eugen

Nicolaescu şi dl.dep.Nini Săpunaru (Grupul Parlamentar al PNL) .
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54.Anexa nr.11/01 � Bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate

pe anii 2001-2006

Capitolul 5016

Titlu/Articol 70  Cheltuieli de capital

                                                                                                      - mii lei -

Program buget 2003 Propunere buget 2003 Diferenţă solicitată

455.343.347 1.115.343.347 +660.000.000

Motivaţie: S-a efectuat licitaţia pentru implementarea sistemului

informatic din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, oferta de licitaţie

fiind adjudecată, iar contractul încheiat, care se va derula cu începere de la

1.01.2003, are o valoare totală de 1.115.248.000 mii lei, reprezentând alte

cheltuieli de capital, constând în investiţii în continuare şi dotări ale sistemului

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Sursa de finanţare : -
Autor: dl.sen.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL).

II.  Amendamente care nu au corespondenţă în capitolele din

structura bugetului de stat pe anul 2003, secţiunea pentru sănătate, dar

care constituie necesităţi pentru sistemul sanitar şi pentru care Comisia

pentru buget, finanţe şi bănci este rugată de Comisia pentru sănătate şi

familie a Camerei Deputaţilor să le găsească încadrarea corespunzătoare:

1. ___ Consiliul Judeţean Cluj

Se solicită alocarea la acest capitol a sumei de 30.000.000 mii lei.
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Motivare: Continuându-şi programul prin descentralizare în plan

economic şi financiar, Guvernul a stabilit că finanţarea unităţilor sanitare din

raza lor de competenţă administrativă să revină consiliilor judeţene.

Din păcate, în pofida prevederilor legilor în vigoare, nu a fost indicată şi

sursa de finanţare şi n-au fost asigurate prin Proiectul Legii de buget pe anul

2003 fondurile necesare.

Precizez că, în baza celor precizate mai sus, Consiliul judeţean Cluj a

preluat în acest fel şi unităţile sanitare  cu 4381 paturi de spital, 65 paturi

însoţitori şi 390 paturi în creşe.

Sursa de finanţare: Propunem ca suma precizată mai sus să fie finanţată

din capitolul 6901 � Alte acţiuni economice cuprinse în Proiectul de buget pe

anul 2003 la Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Autor: dl.dep.prof.Damian Brudaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) .

2. Asigurarea finanţării unităţilor sanitare, în număr de 9, cu 438

paturi de spital, 65 paturi însoţitori şi 390 paturi în creşe, pe care Consiliul

Judeţean Cluj le-a preluat fără asigurarea finanţării.

Autor: dl.dep.Alexandru Lăpuşan (Grupul Parlamentar al PSD ) .
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3. Suplimentarea pentru anul 2003 cu 40.000.000 mii lei pentru

Spitalul Judeţean Baia Mare, în vederea procurării de aparatură medicală.

Motivaţie:

Tipul aparatului Valoare - lei

1. Roentgen digital cu 2 posturi - Siemens 5.184.480.000
2. Ecograf Doupfer color 1.944.180.000
3. Aparat de anestezie cu respiraţie asistată
şi monitorizare a funcţiilor vitale � buc.5

16.201.500.000

4. Sistem complet de chirurgie
leparoscopică

4.860.450.000

5. Endoscoape pentru adulţi şi copii �
�Olimpus sau Storz�

2.592.240.000

6. Sistem complet de artroscopie
diagnostică şi intervenţională - �Olimpus
sau Storz�

2.430.225.000

7. Sistem de monitorizare şi înregistrare
ECG cu încărcare la efort

648.060.000

8. Monitoare de supraveghere cardio şi
funcţii vitale cu centrală pentru unitate de
terapie intensivă coronarieni

6.480.600.000

9. Aparat Osteodensiometru 550.851.000
             Total 40.892.586.000

Sursa de finanţare: Rezerva bugetară rămasă la dispoziţia Guvernului.

Autor: doamna sen.Maria Ciocan (Grupul Parlamentar al PRM).

4. Majorarea fondului la Cap.Transferuri bugetare pentru cele 7

spitale de psihiatrie pentru bolnavi cronici din România (ex.Spitalul de la

Poiana Mare judeţul Dolj, Spitalul pentru bolnavi cronici de la Socola, etc.).

Motivaţie: Majorarea este necesară asigurării alocaţiei conform tarifului

pe zi de spitalizare pentru bolnavii psihici internaţi în aceste spitale cu

diagnostic cronic sau irecuperabil, aceşti pacienţi se regăsesc în categoria
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delicvenţilor care au comis fapte antisociale penale, dar nu răspund juridic fiind

declaraţi iresponsabili. Aceşti pacienţi nu sunt asiguraţi, nu sunt şi nu au fost

şomeri, deci nu primesc fonduri de la Casa Judeţeană sau Naţională de

Asigurări. Numărul lor la nivel de ţară este de circa 800-1.000 de pacienţi.

Sursa de finanţare: Din rezerva bugetului la dispoziţia Guvernului sau

orice altă soluţie a Ministerului de Finanţe.

Autori: doamna senator Antoaneta Maria Dobrescu (Grupul Parlamentar

al PSD ) şi dl.senator Constantin Radu (Grupul Parlamentar al PSD ) .

CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL PRIVIND

PROIECTUL LEGII BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2003

PENTRU SĂNĂTATE

În urma analizării bugetului alocat sănătăţii pentru anul 2003 ( bugetul

Ministerului  Sănătăţii şi Familiei  şi Bugetul Fondului de asigurări sociale de

sănătate ), cele 2 comisii pentru sănătate ale Parlamentului au apreciat

următoarele :

- bugetul pentru sănătate pentru anul 2003, în termeni reali, este cu

2,1 % mai mic comparativ cu bugetul sănătăţii pentru anul 2002, la un nivel al

ratei inflaţiei pentru anul 2003 estimat la 14 % . Bugetul pentru sănătate a fost

proiectul cu o creştere de 17 % faţă de anul 2002, deşi creşterea PIB pe anul

2003 este estimată la 24 %. Dacă în anul 2002, bugetul pentru sănătate a

reprezentat 4,2 din PIB, pentru anul 2003 se înregistrează o scădere de 3,8 % din

PIB; bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei participă cu doar 0,8 % din  PIB,

ceea ce reprezintă 20 % din sumele alocate în total pentru sănătate;

- bugetul pentru sănătate programat pentru anul 2003 nu ţine seama

de marile datorii acumulate, înregistrate de casele de asigurări de sănătate la
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plata furnizorilor de servicii medicale şi medicamente şi care se ridică la

aproximativ 12.400 miliarde lei, sumă care va greva asupra  bugetului Fondului

pentru asigurări sociale de sănătate programat pentru anul 2003. Neachitarea, cu

prioritate, a acestor datorii va duce, în scurt timp, la blocarea funcţionării

sistemului sanitar cu grave repercursiuni asupra sănătăţii populaţiei ;

- se menţine administrarea fondului de asigurări sociale de sănătate

de către Ministerul Finanţelor Publice, ceea ce exclude autonomia financiară

reală a Casei  Naţionale de Asigurări de Sănătate ;

- salarizarea personalului din sectorul sanitar este sub limita

demnităţii profesiei şi cea mai mică din ţările Uniunii Europene şi ţările

candidate  şi nu reflectă valoarea socială a muncii depuse, fiind în acelaşi timp,

inadmisibil de mici în comparaţie cu alte sectoare bugetare cu funcţii

echivalente.

Din 1990 se constată o scădere a bugetului alocat sănătăţii  cu o uşoară

creştere în 2001, anulată însă de rata inflaţiei  . Această scădere care se

înregistrează şi în anul 2003 poate fi considerată cauza principală a degradării

stării de sănătate a populaţiei. Astfel, morbiditatea generală în anul 2000 a fost

de 60.663 la suta de mii de locuitori , ceea ce reprezintă 80 % din populaţia

României. În ceea ce priveşte morbiditatea specifică,  tuberculoza creşte de la 70

la suta de mii de locuitori în 1990 la 105,5 la suta de mii de locuitori în 2000,

România ocupând primul loc în Europa; pentru bolile aparatului cardiovascular

valorile morbidităţii sunt de 3.023,8 la suta de mii de locuitori. Mortalitatea

generală cunoaşte o creştere constantă ajungând în 1999 la 12,1 0/00 ,

principalele cauze de deces fiind  bolile cardiovasculare, tumorile maligne şi

boli ale aparatului respirator. Mortalitatea infantilă este cea mai înaltă din

Europa fiind de 20,5 0/00, sporul natural este negativ . Durata medie de viaţă este

66,8 ani pentru ambele sexe , fiind una din cele mai scăzute din Europa.

În consecinţă, cele două comisii au apreciat că sunt necesare următoarele

măsuri legislative:
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1. Instituţionalizarea autonomiei reale a Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate astfel încât aceasta să devină ordonator principal de credite ,

respectiv să dispună de posibilitatea utilizării libere a fondurilor colectate, fără

nici o ingerinţă din partea Ministerului  Finanţelor Publice sau a Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .

2. Necesitatea ca bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate să

fie constituit de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mod autonom

fără ingerinţa Ministerului Finanţelor Publice , iar utilizarea fondurilor să fie

controlată de către Curtea de Conturi.

3. Necesitatea creşterii salarizării personalului din sectorul sanitar prin

modificarea grilei de salarizare pentru a fi în concordanţă cu valoarea socială a

muncii depuse.

4. Suplimentarea finanţării programelor naţionale de sănătate :

programul comunitar de sănătate publică pentru bolile cu transmitere sexuală ,

tuberculoză, HIV/SIDA ; programul de prevenire şi control al bolilor

netransmisibile în special pentru bolile cardiovasculare, cancere, diabet zaharat;

programul de sănătate a copilului şi familiei şi de dezvoltare a serviciilor de

planificare familială.

             PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE,

         SEN.ILIE ILAŞCU                    DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM

              SECRETAR,               SECRETAR,

      SEN.DR.ION  ILIESCU                            DEP.FARM.ION BURNEI


	Comisia pentru Sanatate                                       Comisia pentru Sanatate,
	
	Ecologie, Tineret si Sport                                                  si Familie
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