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Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

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

unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe 

anul 2008, secţiunea pentru sănătate ( PLx695/2007) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului . 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

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

comisiei, informează că cele două comisii de specialitate, respectiv Comisia 

pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului, au hotărât dezbaterea şi avizarea în comun a proiectului 

de Lege 

La primul punct al ordinii de zi, cele două comisii au procedat la 

dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008, secţiunea pentru 

sănătate ( PLx695/2007) . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  arată că bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice pentru anul 2008 a atins, pentru prima dată, 

nivelul de 4,5% din PIB. Acesta este cu 24,7% mai mare faţă de cel care a 

fost alocat în anul 2007, atingând suma de 4,96 miliarde lei. Bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice pe anul 2008 este alcătuit din suma alocată de 

la bugetul de stat (56,1%), credite externe (5,5%), venituri proprii (37,4%) şi 

fonduri externe nerambursabile (1,0%). 

Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări sociale de Sănătate se 

situează cu ponderi de 3,84% din venituri şi 3,81% la cheltuieli din PIB în 

anul 2008. 
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Faţă de anul 2007 se înregistrează o creştere de 30,9 % la venituri şi 

33,8 % la cheltuieli. Veniturile totale preconizate pentru anul 2008 sunt în 

sumă de 16.917 mii lei, iar cheltuielile totale în valoare de 16.768 mii lei. 

Creşterea veniturilor totale se datorează creşterii gradului de colectare a 

contribuţiilor asiguraţilor. 

În anul 2008 se constată o creştere cu 75 % a sumei alocate serviciilor 

medicale în ambulator, cu 116 % a sumei alocate asistenţei medicale primare 

şi cu 19 % a sumei alocate serviciilor medicale în unităţile cu paturi. 

În continuare, domnia sa apreciază că bugetul pe anul 2008 este unul 

bun, iar dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice, a făcut eforturi 

deosebite pentru a  finanţa sănătatea într-un mod corespunzător. 

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

comisiile că s-au depus o serie de amendamente care au fost examinate. 

Domnia sa se pronunţă pentru aprobarea acestora, cu excepţia 

amendamentelor propuse de dl.dep.Sorin Paveliu, care au ca sursă de 

finanţare  Programul privind starea de sănătate a populaţiei. 

În opinia domniei sale, din amendamentele aprobate, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, „va aloca cât este posibil”. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele Comisiei pentru sănătate 

şi familie a Camerei Deputaţilor , subliniază că fiecare amendament a fost 

elaborat, cu judiciozitate, pe baza cerinţelor din judeţe. Un alt amendament 

prevede suportarea de la bugetul de stat a contribuţiei pensionarilor care au 

pensie mai mică de 900lei. Aceasta este o măsură bună care a fost prevăzută 

într-o Ordonanţă de urgenţă a Guvernului, prin care se prorogă termenul la 

data de 1 ianuarie 2009. Prin amendamentul făcut se solicită ca această 

contribuţie pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei impozabile 
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din pensii prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal să se 

datoreze şi să se calculeze începând cu 1 ianuarie 2008. 

Un alt amendament se referă la obţinerea unei sume pentru Centrul 

Naţional de Prelevare şi Conservare a Celulelor STEM, sumă absolut 

necesară, întrucât tratamentul prin transplant a acestor celule şi-a dovedit 

eficacitatea în multe boli care, până în prezent, erau letale. În prezent, în 

România, funcţionează 3 firme care recoltează sânge din cordonul ombilical 

şi-l trimit în străinătate, iar pacienţii sunt obligaţi să achite sume ce variază 

în jurul a 1000 euro/caz. Asigurarea Centrului Naţional de Prelevare şi 

Conservare a Celulelor STEM va duce la reducerea esenţială a costurilor 

(aproximativ 70 euro/caz). 

Un alt amendament se referă la înfiinţarea a 8 Centre Naţionale de 

Nefrologie, Dializă şi Transplant Renal în spitalele din Bucureşti, Iaşi, Cluj, 

Timişoara, Târgu Mureş, Craiova, Constanţa, care ar duce la creşterea 

calităţii îngrijirii bolnavilor renali şi a numărului de transplante renale. 

Dl.sen.Şerban Strătilă, preşedintele Comisiei pentru sănătate 

publică a Senatului  apreciază că este necesar să se găsească soluţii de 

îmbunătăţire a stării de sănătate a populaţiei. 

Domnia sa prezintă amendamentele care se referă la suplimentarea 

sumelor pentru reparaţii capitale şi  finanţarea investiţiilor la spitale. 

Dl.Eugen Nicolăescu , ministrul sănătăţii publice, arată că toate 

măsurile luate de către Ministerul Sănătăţii Publice au ca scop aplicarea 

calitativă a reformei în sănătate. Bugetul de stat pe anul 2008, secţiunea 

pentru sănătate reflectă modul în care Ministerul Sănătăţii Publice, în 

colaborare cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate alocă sumele în 

sănătate. Faptul că sănătatea, ca prioritate, este în atenţia Guvernului 

României, se observă şi din evaluarea bugetelor pentru sănătate în perioada 
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2000-2008. Astfel, bugetul pentru sănătate în anul 2000 a fost în sumă de 1,6 

miliarde euro, în anul 2004 a fost în sumă de 2,1 miliarde euro, în anul 2005-

3,0 miliarde euro, în anul 2006 – 3,6 miliarde euro, în anul 2007 – 4,6 

miliarde euro şi în anul 2008 – 6,3 miliarde euro. 

Referitor la alocarea fondurilor pentru sănătate/cap de locuitor, 

situaţia se prezintă astfel: în anul 2004 s-au alocat 95 euro/cap de locuitor, în 

anul 2005 – 136 euro/cap de locuitor, în anul 2006 – 163 euro/cap de 

locuitor, în anul 2007 – 220 euro/cap de locuitor şi în anul 2008 – 286 

euro/cap de locuitor, deci o creştere de peste 30%, comparativ cu anul 2007. 

Bugetul de stat pentru sănătate pe anul 2008 înregistrează creşteri 

procentuale şi la cheltuielile pentru sănătate, ca urmare a unor prevederi pe 

care Guvernul şi le-a asumat. 

Veniturile proprii în anul 2008 au înregistrat o creştere de 122,96% 

faţă de anul 2007, iar creditele externe au crescut în 2008, înregistrând o 

creştere, faţă de 2007, de 299,2%. 

În continuare, dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice, 

prezintă o serie de „noutăţi” din bugetul pentru sănătate/2008. 

           Astfel, începând cu 1 ianuarie 2007, bugetul Ministerului Sănătăţii 

Publice a preluat sumele ce au reprezentat datorii la furnizori. O serie de 

activităţi precum urgenţele şi cele efectuate de centrele de urgenţă au fost 

plătite de la bugetul de stat iar începând de la 1 octombrie 2007, a crescut 

numărul de unităţi şi centre de primiri urgenţe, de la 42 la 62. Începând cu 

anul 2008, Ministerul Sănătăţii Publice va putea finanţa, prin creşterea 

fondurilor şi serviciile judeţene de ambulanţă. 

De asemenea, în anul 2008, bugetul Ministerului Sănătăţii Publice va 

finanţa atât Spitalul Elias cât şi o serie de investiţii noi de spitale. 
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Ca urmare, domnia sa solicită aprobarea unor amendamente comune 

(Ministerul Sănătăţii Publice şi comisii) a 2 spitale noi, urmând ca defalcarea 

sumelor să se facă prin Hotărâre de Guvern; 

 Începând cu anul 2008 se va derula un program nou de oncologie, cu 

propuneri de investiţii în radioterapie (aparate de ultimă generaţie). 

În anul 2008, Ministerul Sănătăţii Publice, prin bani de la Banca 

Mondială, va finanţa un proiect pilot de cabinete medicale în mediul rural; 

vor fi aproximativ 50 de astfel de cabinete, care ulterior vor fi evaluate şi pe 

baza acestei evaluări se va elabora strategia în acest domeniu. 

Începând cu anul 2008, tratamentele în străinătate vor fi plătite de 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. În acest sens, a fost formulat un 

amendament care prevede că pentru cetăţenii neasiguraţi, finanţarea să se 

facă din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, prin transfer la bugetul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar pentru persoanele asigurate direct de 

la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, urmând a se elabora norme 

comune. 

Referitor la implanturile cohleare,  s-a formulat un amendament 

care prevede că acestea vor fi plătite de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate, ca dispozitive cohleare, însă sumele sunt transferate în bugetul 

acestuia din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice. 

În concluzie, dl.Eugen Nicolăescu , ministrul sănătăţii, subliniază 

că până în anul 2007, Ministerul Sănătăţii Publice nu a avut un program de 

investiţii. 

Dl.dr.Vasile Ciurchea, arată că bugetul Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate /2008 este de 16.916.000 mii lei. Acesta a 

înregistrat o creştere de 30%, comparativ cu anul 2007. Cheltuielile totale pe 

anul 2008 sunt de 16.768 mii lei. Pentru sănătate, cheltuielile au înregistrat o 
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creştere de 14,5%, pentru asistenţa socială – 18,7%, pentru fondul de rezervă 

– 145,3%; asistenţa medicală primară în bugetul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate/2008 înregistrează o creştere de 116,3%, comparativ 

cu anul 2007; în anul 2008, plata/capita este de 1400 mii lei. 

Referitor la asistenţa medicală pentru specialităţi clinice în anul 2008, 

sumele au crescut comparativ cu anul 2007 cu 102%, asistenţa medicală 

stomatologică – 10,9%, asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice – 

195%; serviciile medicale pentru spitale au crescut ca sume alocate, la fel ca 

şi medicamentele (21,8%) şi dispozitivele medicale (76,8%). Pentru 

transport sanitar s-au alocat sume mai mari cu 19,1%, pentru centre 

multifuncţionale cu 24% mai mult, îngrijiri la domiciliu cu 3,9% mai mult, 

iar cheltuielile pentru administraţie a fondului au crescut de 6 ori. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel prezintă amendamentul prin care prevede ca 

contribuţiile pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei impozabile 

din pensii prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal să se 

calculeze începând cu data de 1 ianuarie 2008. Este necesar acest lucru 

pentru a se putea respecta Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii. Domnia sa consideră că nerespectarea prevederilor Legii 

nr.95/2006 au avut ca efect pierderea a 2 miliarde de lei. 

Referitor la programul de diabet/2008, dl.dep.dr.Nechita Aurel 

consideră că dacă nu se elaborează Registrul Naţional Unic de Diabet acest 

program nu va avea o aplicabilitate corectă, întrucât nu se vor cunoaşte , cu 

exactitate,  numărul real al bolnavilor de diabet, respectiv drepturile acestora 

privind tratamentul necesar. 

În ceea ce priveşte programul de transplant , în special cel medular, 

putea fi derulat din 2004, însă s-a renunţat la el. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că majoritatea spitalelor din România 

sunt construite în 1970 şi ca urmare ar trebui reabilitate. 

Dl.dep.Movilă Petru apreciază că bugetul pentru sănătate/2008 a 

înregistrat o creştere semnificativă, lucru care se datorează şi Comisiei 

pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor care a susţinut permanent 

Ministerului Sănătăţii Publice . În pofida acestui fapt, domnia sa constată că 

Moldova nu are sume alocate în bugetul pentru sănătate/2008, comparativ cu 

judeţul Mureş unde apar 10 obiective finanţate de Ministerul Sănătăţii 

Publice . 

Referitor la alegerea locaţiei privind construcţia noului spital regional 

de urgenţă, a fost prost aleasă de Ministerul Sănătăţii Publice ( la 20 km de 

graniţă cu Republica Moldova). 

În ceea ce priveşte promisiunea Ministerului Sănătăţii Publice privind 

alocarea unei sume pentru Spitalul de cardiologie Iaşi, aceasta  nu a fost 

onorată, întrucât obiectivul nu se regăseşte în Anexa nr.3/26/22. 

Dl.dep.Movilă Petru doreşte să cunoască ce sumă a fost alocată pentru 

programul de prevenţie a cancerului ( este vorba de potenţiala creştere a 

bolnavilor de cancer). 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că în bugetul Ministerului Sănătăţii 

Publice la Anexa nr.3/26/22 sunt prevăzute a fi finanţate spitalele de urgenţă 

şi spitalele din judeţul Mureş  care este reprezentat de dl.deputat Eugen 

Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice. Ca urmare, este vorba de o 

discriminare, cu toate că Legea nr.78/2000 prevede că nimeni nu are dreptul 

să-şi folosească funcţia pentru a influenţa luarea unor decizii şi/sau 

rezolvarea unor probleme . 

 Domnia sa apreciază că domnul Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii 

publice, favorizează PNL Mureş. În consecinţă, domnia sa propune şi în 
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acest sens a formulat şi un amendament, eliminarea obiectivelor de investiţii 

din judeţul Mureş din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice Anexa 

nr.3/26/22 . 

De asemenea , domnia sa propune eliminarea din bugetul Ministerului 

Sănătăţii Publice a cheltuielilor pentru analizele stabilite prin Programul 

privind starea de sănătate a populaţiei. „Acest program este o aberaţie . El 

trebuie să respecte legea privind protecţia datelor cu caracter personal. 

Pentru publicarea acestora trebuie să se obţină consimţământul scris al 

pacientului. Această activitate este lipsită de bunul simţ medical, fapt absolut 

intolerabil”, subliniază domnia sa . 

Pe de altă parte, Guvernul a promis că în anul 2008, bugetul pentru 

sănătate va reprezenta 6 % din PIB, ori se constată că acesta este 4,5 % din 

PIB. Domnia sa întreabă pe domnul Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii 

publice care este alocaţia bugetară reală în procente. 

De asemenea, îl întreabă pe dl.dr.Vasile Ciurchea, preşedintele Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate care este valoarea reală a punctului. 

Domnia sa arată că au fost succesive majorări de salarii ( per total 50 %) , 

„ori studiind creşterea valorii punctului , această creştere nu se găseşte în 

buget”, de exemplu 7 % în ambulatoriile de specialitate şi aproximativ 33 % 

în medicina primară, condiţii în care ar fi trebuit mărit bugetul cabinetelor 

medicale. 

Referitor la medicamente, cu şi fără contribuţie personală, 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că atâta timp cât bolnavii din spitale îşi 

cumpără medicamentele întrucât spitalul nu are fonduri, este anormal să 

crească suma pentru medicamentele din spitale. 

Domnia sa întreabă care este mecanismul de control al cheltuielilor de 

la programul de oncologie, respectiv cel de diabet. Afirmaţia preşedintelui 
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Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate că Programul de diabet 

înregistrează în anul 2008 o creştere de 10 % este total nerezonabilă 

deoarece , în cadrul acestuia, numărul de bolnavi de diabet ar trebui dublat 

pentru a putea acoperi financiar potenţialii diabetici ce apar pe parcursul 

anului în curs ( aşa se procedează peste tot în lume). 

În privinţa suportării de la bugetul pentru sănătate a tratamentului în 

străinătate, domnia sa arată că acesta este un drept al fiecărui bolnav, 

realizabil în limita bugetului alocat. Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că 

suma alocată este insuficientă, având în vedere că utilizarea cardului 

european de sănătate va aduce, pe viitor, o avalanşă de facturi. În acest sens, 

propune triplarea sumei. 

Dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice intervine şi arată că, 

pe baza cardului european de sănătate, se rezolvă numai urgenţele medicale. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că este în vigoare o lege care prevede 

dreptul fiecărui cetăţean român bolnav de a se trata în străinătate în cazul în 

care nu există resursele medicale în România. Domnia sa afirmă că „în loc 

să facă spitale aiurea mai bine am da aceşti bani pentru tratamentul în 

străinătate”. 

Dl. Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice intervine şi 

subliniază că dl.dep.dr.Paveliu Sorin a lipsit din sala de şedinţe în momentul 

când ministrul sănătăţii s-a referit la tratamentul în străinătate şi Ministerul 

Sănătăţii Publice a propus, deja,  un amendament pe această temă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin îşi exprimă nedumerirea privind alocarea 

fondurilor în spitale. Apreciază că acestea ar trebui să crească proporţional şi 

anunţă că depune un amendament pe această temă. 



 11

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că Ministerul 

Sănătăţii Publice şi comisia au aprobat un amendament privind 

suplimentarea sumei alocate tratamentelor în străinătate. 

Dl.sen.prof.dr.Mircea Cinteză arată că, în anul 2008, Ministerul 

Sănătăţii Publice ar trebui să realizeze implantarea soft-urilor unice şi a 

laptop-urilor . 

Domnia sa doreşte să cunoască cum justifică Ministerul Sănătăţii 

Publice faptul că bugetul pentru sănătate/2008 nu reprezintă 6 % din PIB. 

Referitor la tratamentul în străinătate, dl.sen.prof.dr.Mircea Cinteză 

arată că sistemul public este obligat să plătească la unităţi medicale din 

străinătate o sumă egală cu cea plătită în România pentru aceiaşi manoperă. 

Domnia sa  întreabă ce sumă este alocată pentru tratamente în străinătate şi 

care este contribuţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . „Este o 

problemă încă în vigoare”. 

În continuare, dl.sen.prof.dr.Mircea Cinteză se adresează domnului 

Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice astfel: „Aţi afirmat că în urma 

evaluării rezultatelor Programului privind evaluarea stării de sănătate a 

populaţiei există riscul ca 24 % din cetăţeni să se îmbolnăvească de diabet şi 

11 % din aceştia de boli cardiovasculare; ori toate datele statistice arată că 

50 % din populaţia României suferă de tensiune arterială datorată în 

principal de valorile crescute  ale colesterolului; în această situaţie ar trebui 

ca în program să fie inclus şi  tratamentul gratuit pentru scăderea 

colesterolului. Este prevăzut acest lucru ? „ 

De asemenea, dl.sen.prof.dr.Mircea Cinteză întreabă pe dl.Eugen 

Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice de ce pentru anul 2008 s-a prevăzut 

desfiinţarea examenului de medic primar şi de ce în anul 2008 rezidenţiatul 
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se va face pe centre universitare, având în vedere că acesta este un indicator 

al performanţei profesionale al universităţilor. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion consideră că în judeţul Prahova este necesară 

suplimentarea sumelor alocate pentru investiţii. În acest sens a făcut un 

amendament pentru Spitalul judeţean Ploieşti. 

Domnia sa apreciază că bugetul pentru sănătate/2008 a crescut, 

comparativ cu anul 2007, însă constată că nu s-a ajuns la 6 % din PIB. 

Alocarea a aproximativ 300 euro/cap de locuitor este remarcabilă, 

opinează dl.dep.dr.Luchian Ion . 

Referitor la tratamentele în străinătate arată că muncitorii din judeţul 

Prahova care lucrează în străinătate beneficiază numai de asistenţa de 

urgenţă. 

Dl.sen.Strătilă Şerban  arată că o serie de spitale necesită consolidări 

sau reparaţii. Domnia sa întreabă ce sumă este alocată pentru reparaţii la 

spitale. De asemenea întreabă ce sumă va fi alocată pentru programul de 

oncologie, respectiv programul pentru programul de dotări cu aparatură 

medicală . 

Dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice arată că, pentru 

programele informatice şi informaţionale, nu s-a dorit o transparenţă totală. 

Ministerul Sănătăţii Publice a întâmpinat obstacole în implementarea 

acestora încă din anul 2000, mai concret este vorba de preluarea datelor 

contractelor; s-a făcut o nouă evaluare şi s-a reuşit finanţarea în 

bugeetul/2008. În anul 2008, numărul spitalelor care vor intra în sistemul 

informatic creşte de la 4 la 16. Pe de altă parte licitaţia pentru achiziţii/2008 

s-a blocat a 10-a oară şi ca urmare se va face o licitaţie spartă pe mai multe 

tipuri de achiziţii ( exemplu: dacă se finalizează licitaţia numai pentru     

soft-uri , numai acestea se vor cumpăra). Informatizarea farmaciilor nu este 
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o atribuţie a Ministerului Sănătăţii Publice . Referitor la tratamentele în 

străinătate, domnia sa precizează că, în prezent, procedura de trimitere la 

tratamente în străinătate se va face în baza deciziilor comisiilor de 

specialitate şi, ca urmare, Ministerul Sănătăţii Publice respectă 

recomandarea acestora. 

În ceea ce priveşte spitalele judeţene, domnia sa arată că , începând cu 

anul 2007, majoritatea spitalelor sunt în reabilitare cu finanţare de la bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice şi de la Banca Mondială. 

Un alt răspuns se referă la dotări care, aşa cum subliniază domnia sa, 

în anul 2008, vor fi canalizate pentru dotarea blocurilor operatorii din spitale 

şi pentru aparatura de înaltă performanţă,  prin programul de oncologie. 

Răspunzând dl.dep.Movilă Petru , dl.Eugen Nicolăescu, ministrul 

sănătăţii publice arată că Spitalul judeţean Iaşi nu este prins în bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice/2008 la Anexa nr.3/26/22 întrucât nu s-au 

întocmit formele legale. Totuşi s-au alocat sume pentru reabilitarea 

Spitalului de la Socola, Spitalului de Gastro-Enterologie şi Spitalului de 

Urgenţă Iaşi. 

Referitor la salarizare, domnia sa  arată că,  în 2008, Ministerul 

Sănătăţii Publice va cofinanţa sectorul ambulanţe prin creşteri salariale 

motivate prin stabilizarea personalului. De asemenea, din buget se vor aloca 

sume pentru consumabile şi amortizare. Totodată îi răspunde că 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin „noi facem prevenţie”. 

În privinţa evaluării rezultatelor privind aplicarea Programului de 

evaluare a sănătăţii populaţiei ( răspuns pentru dl.sen.prof.dr.Mircea 

Cinteză), dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice arată că Ministerul 

Sănătăţii Publice nu a finalizat evaluarea pe o perioadă de 1 an, după 

terminarea acesteia Ministerul Sănătăţii Publice va hotărî dacă se va 
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introduce tratamentul gratuit pentru colesterol. Raportarea s-a făcut pentru o 

perioadă de 3 luni, se va mai face o evaluare la 6 luni care va fi mai 

completă. „Acum este vorba de o centralizare brută.” 

Referitor la desfiinţarea examenului pentru medic primar, domnia sa 

arată că încă nu s-a luat o decizie; de altfel , în această vară a avut loc o 

întâlnire cu rectorii Universităţilor de medicină şi Farmacie, unde părerile 

erau împărţite. 

În ceea ce priveşte organizarea rezidenţiatului pe centre, propunerea a 

fost făcută de rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 

Bucureşti , „Ministerul Sănătăţii Publice şi personal ministrul sănătăţii 

publice au considerat-o bună şi a pus-o în aplicare”. 

Referitor la întrebarea dl.dep.dr.Luchian Ion , domnia sa arată că 

românii care lucrează în Spania au asigurate toate serviciile medicale 

întrucât Spania poate să susţină financiar acest lucru, din sursele obţinute din 

turism. În Italia, situaţia este diferită, se asigură numai urgenţa deoarece 

această ţară nu poate suporta aceste cheltuieli. Un acord cu Italia este 

necesar. 

Răspunzând dl.sen.Şerban Strătilă , domnia sa arată că pentru reparaţii 

capitale la spitale există sume alocate în buget,  urmând să se emită o 

Hotărâre de Guvern în acest sens . 

În privinţa amendamentelor propuse de dl.dep.dr.Paveliu Sorin , 

domnia sa constată că suma totală propusă este de 2.107 milioane lei, în timp 

ce suma alocată în 2008 pentru Programul de evaluare a stării de sănătate      

( sursă de finanţare de la care propune dl.dep.dr.Paveliu Sorin să se ia banii ) 

este de 520 milioane lei. 
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Dl.dr.Vasile Ciurchea răspunde dl.dep.dr.Paveliu Sorin că afirmaţia 

domniei sale referitoare la creşterea procentuală a temei din ambulatoriu 

trebuie privită raportată la medicina primară. 

Pe de altă parte , domnia sa arată că , la 1 ianuarie 2008, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate va informatiza tot sistemul dar numai la 

furnizorii de servicii medicale şi nu la farmacii. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin mulţumeşte pentru observaţia pertinentă a 

domnului Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice privind suma 

solicitată şi informează că o va corecta. Afirmă „nu este nevoie să aprobaţi 

toate amendamentele”. 

În continuare, domnia sa solicită ca suma alocată pentru investiţiile 

din judeţul Mureş să fie trecute la Programul oncologic; „apar spitale de 

urgenţă numai în judeţul Mureş”. În continuare, dl.dep.dr.Paveliu Sorin 

precizează că Ordonanţa Guvernului nr.28/2003 cu modificări prevede că se 

pot face tratamente în străinătate. 

Dl.sen.prof.dr.Mircea Cinteză arată că „răspunsurile domnului Eugen 

Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice nu au nici o legătură cu realitatea. În 

programul de guvernare se vorbeşte de 6 % din PIB a acelui an; este o 

promisiune nerespectată.” 

„Referitor la evaluarea cardio-vasculară este vorba de necunoaşterea 

unor termeni medicali. Mortalitatea vasculară este de 60 % şi se găseşte pe 

paginile OMS , rezultate ce nu pot fi modificate.” 

În ceea ce priveşte primariatul , domnia sa consideră că desfiinţarea 

acestuia blochează activitatea profesională a medicilor. Medicii susţin cu 

tărie necesitatea primariatului . 
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Rezidenţiatul trebuie să reprezinte o politică a Ministerului Sănătăţii 

Publice fiind vorba de o apreciere la nivel naţional şi, în consecinţă, domnia 

sa consideră că nu este vorba de o descentralizare. 

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

domnul Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice nu a contestat cifra 

privind morbiditatea. S-a afirmat numai că riscul de diabet este de 24 % şi, 

din acest procent , 11 % pot să sufere de boli cardiovasculare. Oricum cifrele 

pot fi interpretate în diferite moduri. Domnia sa ,  personal , este de acord cu 

dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii publice privind statistica. Un lucru 

este foarte clar şi anume că mortalitatea în România este de 700/100.000 

locuitori, în timp ce în celelalte ţări europene este de 200/100.000 locuitori, 

iar în Iran este de 167/100.000 locuitori. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că 

renunţarea la Programul de evaluare a stării de sănătate a populaţiei 

reprezintă o întoarcere în timp. Şi în alte ţări se aplică un astfel de program. 

Acesta este un program bun şi nu se poate renunţa la el deoarece una este să 

descoperi boala în stadiu I şi alta în stadiu IV. În concluzie, acest program 

înseamnă prevenţie, profilaxia care a fost susţinută permanent de Comisia 

pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor. Acest program reprezintă 

un prim pas, fiind un program oportun. 

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

amendamentelor , cu excepţia celor propuse de dl.dep.dr.Paveliu Sorin care 

au ca sursă de finanţare Programul de evaluare a stării de sănătate. 

Dl.sen.Strătilă Şerban  îşi exprimă îndoiala faţă de amendamentul 

care prevede contribuţia pensionarilor cu pensii mai mici de 900 lei la 

sistemul de asigurări, începând cu 1 ianuarie 2008. 
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În continuare, domnia sa arată că se constată un progres în alocarea 

sumelor pe capitole şi creşterea bugetului pentru sănătate în anul 2008. „O 

serie de amendamente ( tratamentele în străinătate, implantul cohlear, 

programele de sănătate)  sunt bune”. 

Domnia sa nu este de acord cu amendamentul dl.dep.dr.Paveliu Sorin 

privind eliminarea din Anexa nr.3/26/22 a investiţiilor pentru judeţul Mureş. 

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

dl.sen.prof.dr.Mircea Cinteză arată că datele prezentate de Ministerul 

Sănătăţii Publice privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei s-au făcut 

cu ţintă. Un potenţial diabetic are risc de boală vascular mai mic; cei 25 % 

reprezintă un risc şi nu toţi sunt diabetici. Este vorba de esenţă, în ultimele 3 

luni acesta este raportul. Titlul de medic primar trebuie să se menţină şi în 

acest caz  nu decide rectorul unei universităţi . 

De asemenea şi rezidenţiatul trebuie să rămână la Ministerul Sănătăţii 

Publice şi nu trebuie fragmentat. 

Domnia sa adresează rugămintea domnului Eugen Nicolăescu, 

ministrul sănătăţii publice să evalueze situaţia în cele 2 cazuri expuse mai 

sus şi , împreună cu cele 2 comisii de specialitate , să ia măsuri ca aspectele 

prezentate să fie rezolvate în favoarea medicinii. 

Dl.sen.Strătilă Şerban îşi exprimă rezerva faţă de amendamentul care 

prevede suplimentarea sumei de la titlu 51, art.01, alin.(1) transferuri din 

bugetul de stat către bugetul fondului Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin informează că va completa sursa de finanţare 

de la amendamentele domniei sale cu o altă sursă „ fond de rezervă la 

dispoziţia Guvernului”. De asemenea domnia sa constată că nu există 

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

precizează că există cvorum deoarece procedura de vot dă dreptul, pe baza 

unui mandat, ca un deputat să fie reprezentat de un  alt deputat. 

Domnia sa supune la vot avizarea favorabilă a proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2008, secţiunea pentru sănătate ( PLx695/2007), iar 

comisiile votează cu 20 voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere  

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu  amendamente admise şi respinse 

care vor face obiectul avizului comun al Comisiei pentru sănătate şi familie 

a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru sănătate publică a Senatului. 

 

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

privind activitatea comisiei. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual asupra 

proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative înregistrate la comisie. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 
 
 

 

  


