Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/527 /25 octombrie 2007

SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 23 – 25 octombrie 2007

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 23.10.2007 între orele 14,00 – 18,30, în ziua de 24.10.2007
între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 25.10.2007 între orele 9,00 –
12,30, având următoarea ordine de zi:
1. Reexaminarea proiectului de Lege privind organizarea şi
funcţionarea

cabinetelor

de

medicină

sportivă

( PLx886/2006/2007).
2. 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 .
3. Diverse.
4. Studiu individual.

Lucrările comisiei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea
Ifrim, preşedintele comisiei .
La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la
reexaminarea, la cererea Preşedintelui României a Legii privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă
( PLx886/2006/2007).
În urma dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate,
aprobarea unui amendament care cuprinde prevederi privind
înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Soluţionare a
Cazurilor Deosebite şi a Litigiilor în Medicina Sportivă.
Această comisie este formată din 3 medici desemnaţi de
Consiliul de conducere al Institutului Naţional de Medicină
Sportivă, 1 medic desemnat de şeful disciplinei de medicină
sportivă a Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila şi
medicul specialist de medicină sportivă a sportivului analizat.
În finalul dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate,
adoptarea Legii privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de
medicină sportivă ( PLx886/2006/2007) cu amendamentul care
face obiectul raportului de reexaminare.
La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat

la

dezbateri generale asupra proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2008, secţiunea pentru sănătate ( PLx695/2007).
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În cadrul dezbaterilor ce au urmat s-au evidenţiat următoarele
aspecte :
1.

Comparativ cu anul 2007, fondurile propuse a se aloca

în anul 2008 de la bugetul de stat au crescut datorită îndeosebi
fondurilor alocate pentru construirea de spitale regionale şi
judeţene de urgenţă, precum şi aplicării prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative
în domeniul sanitar care vizează:
-

posibilitatea finanţării din bugetul propriu al

Ministerului Sănătăţii Publice sub forma unor transferuri către
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a
unor programe curative de sănătate, transplantul de organe şi
ţesuturi pentru pacienţii incluşi în programul naţional de transplant;
-

finanţarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli

care au fost suportate din bugetul Fondului

naţional unic de

asigurări sociale de sănătate ( cheltuieli de personal cu
medicamente şi materiale sanitare din unităţi, cheltuieli cu
rezidenţiatul , servicii de planificare familială etc.).
2.

Bugetul Ministerului Sănătăţii Publice pe anul 2008,

din sumele alocate de la bugetul de stat şi din venituri proprii , este
structurat pe două programe şi anume Programul de prevenire şi
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control al bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a
populaţiei şi programul suport de administraţie sanitară.
3.

Politicile publice finanţate de buget au crescut, ca

pondere, în anul 2008. Astfel, comparativ cu anul 2007, pentru
creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale, suma
alocată este mai mare cu aproximativ 1.000 mii lei.
4.

Bugetul Ministerului Sănătăţii Publice pe anul 2008

înregistrează o creştere de 25 % faţă de anul 2007. Se constată o
creştere semnificativă la cheltuielile de capital.
În cadrul programelor naţionale de sănătate s-a constatat
suplimentarea sumelor , comparativ cu anul 2007, la Programul de
administraţie sanitară şi politici de sănătate şi la Programul pentru
prevenirea şi controlul bolilor cu impact major asupra stării de
sănătate a populaţiei.
5.

În bugetul Ministerului Sănătăţii Publice este cuprinsă

şi suma de 10 milioane lei destinată Spitalului Clinic Universitar
de Urgenţă Elias, pentru activităţile cuprinse în programele
naţionale de sănătate şi dotarea cu echipamente medicale, sumă cu
care se majorează bugetul Academiei Române.
6.

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.
7.

Faţă de anul 2007 se înregistrează o creştere de 30,9 %

la venituri şi 33,8 % la cheltuieli. Veniturile totale preconizate
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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.
8.

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 urma dezbaterilor generale, Comisia pentru sănătate şi
familie a hotărât sistarea discuţiilor pentru perioada 1 – 5
noiembrie 2007 asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul
2008, secţiunea pentru sănătate ( PLx695/2007) pentru a se da
posibilitatea deputaţilor să depună amendamente la comisie.
La punctul trei al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte
probleme privind activitatea comisiei.
La punctul patru al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual
asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative
înregistrate la comisie.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi:
dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) ,
dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) ,
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dl.dep.Movilă

Petre(

Grup

Parlamentar

al

PD),

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL),
dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar),
dl.dep.dr.Boeriu

Valeriu

dl.dep.dr.Bonis

Istvan

(
(

Grup
Grup

Parlamentar
Parlamentar

al

PNL)

,

al

UDMR),

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) ,
dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) ,
dl.dep.Ciontu Corneliu ( PC) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu
( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup
Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al
PNL ), dl.dep.dr.Nechita Aurel

( Grup Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , fiind absent
motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL) .

PREŞEDINTE,
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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