
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/149/ 10 aprilie 2008 
 
 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din zilele de 9 şi 10 aprilie 2008 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 9.04.2008, între orele 9,00-15,30 şi în ziua de 10.04.2008, 

între orele 9,00-12,30 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea ultimelor documente care au fost depuse la 

comisie în cadrul anchetei parlamentare privind privatizarea S.C. 

Antibiotice S.A. Iaşi. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2008 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2008(PLx 152/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie  a  bugetului de stat, a contului 

de execuţie al bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 

2005(PLx 150/2008). 
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4. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie  a  bugetului de stat, a contului 

de execuţie al bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 

2006 (PLx 151/2008). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supunând la vot 

ordinea de zi care a fost adoptată în unanimitate. 

 

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

familie a examinat, ultimele documente care au fost depuse de 

către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi AVAS  în cadrul 

anchetei parlamentare privind privatizarea S.C. Antibiotice S.A. 

Iaşi. 

Referitor la Hotărârea Guvernului nr. 1400/2007 pentru 

abrogarea Hotărârea Guvernului nr.794/2000 privind strategia de 

privatizare a S.C. „Antibiotice” S.A. Iaşi, inclusă în componenta 

„Privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat” 

din cadrul PSAL, comisia a constatat că, la emiterea acesteia,  
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observaţiile Ministerului Justiţiei care au făcut subiectul avizului 

nr. 132851/16.11.2007 nu au fost luate în considerare.  

În documentele prezentate se precizează că S.C. Antibiotice 

S.A. Iaşi nu figurează  în fişa de evidenţă plătitor cu obligaţii 

restante la bugetul general consolidat la data de 29.02.2008. 

În finalul acestor discuţii, comisia a hotărât ca, la următoarea 

şedinţă, să fie prezentat un  proiect de Raport asupra privatizării 

S.C. Antibiotice S.A. Iaşi. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la examinarea, în vederea avizării a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2008(PLx 152/2008), secţiunea pentru sănătate, cu care 

este sesizată, în comun, cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului României. 

În opinia iniţiatorilor, rectificarea bugetară pe anul 2008, 

propusă prin acest proiect de act normativ, a fost determinată de 

presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile economice interne 

şi externe înregistrate  de la elaborarea bugetului pe anul 2008 şi 

până în prezent. 

În acelaşi timp, s-au avut în vedere opiniile şi recomandările 

Comisiei Europene, dar şi ale agenţiilor de rating efectuate cu 
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ocazia evaluărilor periodice privind necesitatea adoptării unei 

politici de restrângere a cheltuielilor bugetare şi de o abordare mai 

prudentă a deficitului bugetar, considerat destul de ridicat în 

condiţiile unui mediu economic internaţional precar şi al unui ritm 

de creştere economică mondială încetinit. 

O altă problemă o reprezintă necesitatea acoperirii impactului 

cheltuielilor efectuate de autorităţile administraţiei publice locale  

din împrumuturi interne şi externe, precum şi a cheltuielilor 

efectuate din fondul de rulment. 

Astfel, prin prezentul proiect de act normativ, se propune 

diminuarea cheltuielilor bugetare la unii dintre principalii 

ordonatori de credite, printre care şi Ministerul Sănătăţii Publice, la 

care  suma este de -433,7 milioane lei. 

De asemenea , fondurile provenite din creditele externe ale 

Ministerului Sănătăţii Publice sunt diminuate, pe anul 2008, cu 

suma de 110 milioane lei. 

Comisia pentru sănătate şi familie s-a pronunţat, cu fermitate, 

împotriva oricăror acte normative care vizează diminuarea 

fondurilor alocate pentru sănătate. 

În această situaţie, Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor a hotărât, în unanimitate, să avizeze negativ 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2008(PLx 152/2008), secţiunea pentru sănătate. 

De asemenea, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au 

hotărât să înainteze un amendament  la proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2008 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008(PLx 

152/2008) care vizează eliminarea diminuărilor  cheltuielilor 

bugetare aferente Ministerului Sănătăţii Publice prin suportarea 

acestora din majorarea propusă  la fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, precum şi majorarea expresă a fondurilor 

alocate pentru sănătate pe anul 2008 cu 1%, respectiv cu 220 

milioane lei. 

Majorarea propusă de 1% are ca scop finalizarea procesului 

de reformă în domeniul sănătăţii precum şi creşterea  calităţii 

actului medical, condiţii esenţiale pentru asigurarea sănătăţii 

populaţiei României. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a 

proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie  a  bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului 

fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 

general al datoriei publice aferente anului 2005(PLx 150/2008) 



 6

secţiunea pentru sănătate, cu care este sesizată, în comun, cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului României. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, execuţia bugetului de stat pe anul 2005 evidenţiază 

obiectivele prioritare ale politicii guvernamentale de 

macrostabilizare, pe fondul măsurilor de relaxare fiscală, în 

vederea asigurării unei creşteri durabile a producţiei şi investiţiilor 

prin finanţarea deficitului bugetar în condiţii neinflaţioniste. 

Pe parcursul execuţiei, revizuirea indicatorilor 

macroeconomici estimaţi pentru anul 2005  a determinat 

necesitatea diminuării ţintei de deficit bugetar pentru anul 2005 în 

vederea sprijinirii stabilităţii macroeconomice, respectiv reducerea 

deficitului de cont curent şi a inflaţiei, necesitatea asigurării 

fondurilor suplimentare pentru finanţarea activităţilor şi structurilor 

din domeniile pentru care se  poate activa clauza de salvgardare, 

precum şi urgenţa asigurării fondurilor pentru înlăturarea efectelor 

calamităţilor naturale produse în decursul anului. Toate acestea au 

impus adaptarea structurii şi nivelului veniturilor şi cheltuielilor 

bugetare la realitatea economică prin elaborarea şi aprobarea 

ordonanţelor de rectificare ale Legii bugetului de stat pe anul 2005. 

Analizând principalele surse de venituri, s-a constatat că, în 

structura impozitelor indirecte, taxele asupra activităţilor 
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dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor au reprezentat 3%, 

respectiv 53,1 milioane lei. 

Totodată cheltuielile pentru sănătate de la bugetul de stat au 

reprezentat 0,5% din PIB şi au fost efectuate, în principal, pentru 

alte instituţii şi acţiuni sanitare (57,3%), servicii publice 

descentralizate (28,7%), spitale (7,3%), centre de transfuzii 

sanguine (4,6%) şi creşe (sub 1,0%). 

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 

constituit în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 

privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale 

de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

rectificări succesive conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.66/2005, Ordonanţei Guvernului nr. 42/2005 şi Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.154/2005, prezintă venituri încasate în 

suma de 8474,4 milioane lei şi cheltuieli în suma de 9157,4 

milioane lei. 

În anul 2005, Fondul naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate a primit şi subvenţii de la bugetul fondului de asigurări 

sociale de sănătate în suma de 314,8 milioane lei. 

Din veniturile constituite s-au efectuate cheltuieli pe 

parcursul anului în sumă de 9157,4 milioane lei, în principal 

pentru: 

- servicii medicale spitaliceşti  4.068,2 milioane lei(44,4%) 
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-medicamente cu şi fără contribuţie  

personală în tratamentul ambulatoriu 2119,9 milioane lei(23,1%) 

-medicamente utilizate în tratamentul  

din spital      635,5 milioane lei(6,9%)  

-medicamente şi materiale specifice  

utilizate în spital şi ambulatoriu  

pentru unele boli cronice  şi speciali- 

tăţi clinice pe bază de programe  821,1 milioane lei(8,9%) 

-asistenţă medicală primară   453,7 milioane lei(4,9%) 

-asistenţă medicală ambulatorie  

(de specialitate) pentru  specialităţi  

paraclinice      247,1 milioane lei(2,7%). 

 Din veniturile colectate s-a constituit şi fondul de rezervă al 

Casei Naţională de Asigurări de Sănătate în sumă de 82,0 milioane 

lei . Execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate s-a încheiat la finele anului 2005 cu un deficit  de 765,1 

milioane lei care se acoperă din excedentul din anii precedenţi. 

 În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au 

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectului de Lege 

pentru aprobarea contului general anual de execuţie  a  bugetului 

de stat, a contului de execuţie al bugetului fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei 
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publice aferente anului 2005 (PLx 150/2008), secţiunea pentru 

sănătate. 

 

 La punctul al patrulea al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat, la examinarea, în vederea avizării, a 

proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie  a  bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului 

fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 

general al datoriei publice aferente anului 2006 (PLx 151/2008), 

secţiunea pentru sănătate, cu care este sesizată, în comun, cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului României. 

 După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, contul general de execuţie a bugetului de stat şi contul de 

execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru anul 2006 au fost întocmite în conformitate cu 

prevederile art. 56 şi art. 57 din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe baza situaţiilor financiare anuale 

prezentate de ordonatorii principale de credite ai bugetului de stat, 

respectiv al  bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi a conturilor privind execuţia de casă prezentate de 

trezoreria statului. 
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 Contul general de execuţie a bugetului de stat şi contul de 

execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate au fost întocmite în structura bugetelor de venituri şi 

cheltuieli aprobate prin Legea nr. 379/2005 privind bugetul de stat 

pe anul 2006 şi au ca anexe conturile anuale de execuţie ale 

bugetelor ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, 

respectiv al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate. 

 Sistemul asigurărilor sociale de sănătate a funcţionat în baza 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

asigurările sociale de sănătate cu modificările şi completările 

ulterioare până la data de 28 mai 2006 când a intrat în vigoare 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pe nul 2006 a fost aprobat prin Legea nr. 379/2005 privind 

bugetul de stat pe anul 2006 modificat prin actele normative de 

rectificare a bugetului de stat pe anul 2006, menţionate mai sus. 

 Veniturile încasate la Bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate în anul 2006 au fost în sumă de 

10.757,2 milioane lei iar cheltuielile pe parcursul anului în sumă de 

10.170,5 milioane lei, execuţia bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate încheindu-se cu un excedent în sumă 
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de 485,4 milioane lei. Din veniturile realizate s-a constituit fondul 

de rezervă în sumă de 101,3 milioane lei(0,9%). 

 În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului au hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil 

proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie  a  bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului 

fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului 

general al datoriei publice aferente anului 2006 (PLx 151/2008), 

secţiunea pentru sănătate. 

 

La punctul al cincilea al ordinii de zi,  comisia a discutat şi 

alte probleme privind activitatea curentă a comisiei. 

 

La punctul  al şaselea al ordinii de zi, comisia a procedat la 

studiu individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor 

legislative înscrise în agenda comisiei. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, 

neînregistrându-se absenţe: 

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

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan               ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre                   ( Grup Parlamentar al PD-L), 
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dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD-L ) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

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-L ), 

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC). 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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