
  
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei de comisie din data de 01.04.1998 

 
 
 

La lucrările comisiei care au avut loc în ziua de 01.04.1998 
între orele 8,30-1330 sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absent motivat 
domnul deputat dr.Opriş Remus (Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist). 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi domnul dr.Bruckner 
Ion, ministru al sănătăţii, domnul economist Negru Teodor, director al 
Departamentului Buget din Ministerul Sănătăţii şi domnul dr.Imbri 
Emilian, director al Departamentului Relaţii Publice, Administraţie şi 
Protocol. 

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

Comisia a adoptat cu 13 voturi pentru, următoarea ordine de 
zi: 

1.  Discutarea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat 
pe anul 1998. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu întreabă care sunt ultimele 
elemente legate de posibilitatea modificării acestui proiect de lege, în 
contextul modificărilor politice. 
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Domnul dr.Ion Bruckner arată că ar putea fi luate în calcul 

unele elemente ţinând cont că o serie de atribuţii ale Ministerului Muncii 
şi Protecţiei Sociale trec, în baza Legii nr.145/1997 privind asigurările 
sociale de sănătate, la Ministerul Sănătăţi. Astfel, costul protezelor şi 
ortezelor care nu mai apar prinse în bugetul Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale ar trebui trecute ca sume în bugetul Ministerului 
Sănătăţii, deoarece ele suportă un fond destul de mare din bugetul 
Ministerului Sănătăţii. 

Ministerul Sănătăţii plăteşte în prezent şi concedii de boală pe 
care până acum le suporta tot Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 
Acestea au devenit acţiuni de sănătate şi consideră că este necesar să se 
returneze Ministerului Sănătăţii nişte fonduri de către Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că aceasta a fost şi opţiunea 
comisiei în şedinţa din 31.03.1998 deoarece prin aceste acţiuni de 
sănătate enumerate de domnul ministru, practic se face şi protecţie 
socială.Comisia propune ca să se facă virarea din bugetul Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale în bugetul Ministerului Sănătăţii a fondului 
echivalent cu cheltuielile, reprezentând costul protezelor, ortezelor, a 
concediilor de boală şi medicamentelor. 

Domnul Negru Teodor arată că Ministerul Sănătăţii suportă în 
prezent costul protezelor interne. Se pune problema suportării 
cheltuielilor pentru proteze externe. 

In prezent există mai multe nomenclatoare cu proteze şi 
orteze. Astfel, deţin nomenclatoare cu proteze şi orteze Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale, Asociaţia pentru Handicapaţi şi Ministerul 
Sănătăţii. Important este să se facă un nomenclator unic care să fie 
corelat şi cu Legea nr.145/1997 şi care să fie elaborat până la votarea 
bugetului pentru sănătate pe anul 1998. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc propune ca Ministerul 
Sănătăţii, care acum îndeplineşte rolul Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate să fixexe un preţ de referinţă pentru proteze şi orteze, iar dacă 
bolnavul optează pentru o proteză sau orteză peste acest preţ de referinţă 
să suporte diferenţa de tarif.Consideră că este necesar un singur 
nomenclator pentru toate tipurile de proteze si orteze. 
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Domnul dr.Ion Bruckner arată că există la nivelul 

Ministerului Sănătăţii un preţ de referinţă minim la care se adaugă un 
procent ridicat, reprezentând compensarea. Acest lucru este valabil 
pentru medicamentele compensate. 

Acest sistem de calcul se poate extinde şi la proteze şi orteze, 
pentru ca bolnavii să poată avea acces la proteze şi orteze. La 
medicamente, Ministerul Sănătăţii a propus o compensare de 80% peste 
preţul de referinţă minim, însă Colegiul Medicilor din România 
recomandă un preţ mediu de referinţă, ceea ce domnia sa consideră, că ar 
genera inflaţie. Totodată arată că folosirea preţului mediu ca preţ de 
referinţă pentru medicamente ar avea un impact negativ asupra 
bolnavilor care cumpără medicamente. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil arată că, în prezent 
semiprotezele de şold ca şi valvele cardio-vasculare sunt foarte scumpe. 
Consideră că, sindicatele pot să formeze fonduri de întrajutorare a 
bolnavilor care necesită proteze şi orteze. Deasemenea arată că până nu 
avem un buget pentru sănătate de 12% din P.I.B., Ministerul Sănătăţii nu 
poate acoperi cheltuielile pentru proteze, orteze şi tratamente în 
străinătate. 

Domnul dr.Ion Bruckner arată că este vorba şi de o decizie 
politică întrucât bugetul este limitat. Deasemenea arată că transplantul de 
organe ca şi valvele cardio-vasculare necesită o cheltuială în plus în 
perioada pre şi postoperatorie. Referitor la tratamentele în străinătate 
domnia sa arată că Ministerul Sănătăţii are obligaţia să trimită la 
tratamente în străinătate, aceasta fiind o obligaţie majoră morală. 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că este necesar ca trierea 
bolnavilor trimişi la tratamente în străinătate să se facă cu discernământ. 
Sunt tratamente care pot fi făcute în ţară. Există o comisie medicală care 
avizează cererile bolnavilor care solicită tratamente în străinătate. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu doreşte să ştie dacă fondurile 
alocate tratamentelor în străinătate fac parte integrantă din bugetul pentru 
sănătate, sau trebuie scoase din acest buget. 
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Domnul Negru Teodor arată că art.44 din proiectul de buget 

pentru sănătate să fie completat cu “precum şi pentru trimiterea la 
tratament în străinătate şi suportarea cheltuielilor, totale sau parţiale, 
aferente confecţionării de proteze şi orteze. Aceasta se referă la agenţii 
economici, societăţi comerciale, regii, deci să existe posibilitatea prin 
legea bugetului ca aceştia să  suporte aceste cheltuieli, scăzându-se din 
profitul impozabil. Referitor la tratamentul în străinătate, la Ministerul 
Sănătăţii sunt foarte multe dosare la Direcţia generală a asistenţei 
medicale. Aceste dosare sunt avizate de către comisiile de specialitate pe 
centre universitare. In viitor se va forma o comisie la nivel central care 
după o analiză atentă lunară va face selecţionarea acestor dosare pe 
criterii bine stabilite. Există posibilitatea ca pe viitor bolnavii care 
solicită tratamente în străinătate să fie internaţi şi investigaţi pentru a se 
vedea dacă este necesară trimiterea lor în străinătate. 

Domnul dr.Ion Bruckner, arată că datorită bugetului limitat 
există posibilitatea defavorizării unor pacienţi care solicită spre sfârşitul 
anului trimiterea la tratamente în străinătate. 

Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil arată că trimiterea fără 
discernământ la tratament în străinătate poate periclita bugetul pentru 
sănătate. 

Domnul dr.Ion Bruckner propune ca pe viitor, comisia de 
specialitate să întocmească o listă de proceduri care se efectuează în ţară 
şi care nu se fac în ţară. Domnul Negru Teodor arată că în anul1997 a 
fost trimis la tratament în străinătate un singur caz, un tânăr cu transplant 
de intestin. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu consideră că aceste comisii de 
specialitate trebuie să avizeze dosarele pacienţilor care solicită tratament 
în străinătate şi propune ca şi Colegiul Medicilor din România prin 
comisia de specialitate să avizeze aceste dosare. 

Domnul dep.dr.Baranyi Francisc este în acord cu domnul 
dep.dr.Ion Berciu şi propune ca trierea bolnavilor să se facă după nişte 
criterii privind vârsta pacienţilor. Domnia sa consideră că în ceea ce 
priveşte alegerea între doi bolnavi de vârste diferite, de exemplu 25 ani şi 
80 ani, să fie selecţionat tânărul de 25 ani. 
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Domnul dep.dr.Ion Berciu întreabă cum a fost alcătuită anexa 

3/16 privind bugetul de sănătate pe anul 1998. Pe ce criterii s-a făcut 
repartizarea sumelor pentru cheltuieli de capital (investiţii). 

Domnul dr.Ion Bruckner arată că s-a ţinut cont de gradul de 
construcţie a obiectivelor. Astfel pe primul loc s-au situat obiectivele în 
fază de finalizare, urmează construcţiile avansate sau urgenţele majore, 
pe ultimul loc situându-se cele care sunt doar începute. Pentru această 
ultimă categorie s-au alocat sume pentru conservare. 

Doamna dep.ing.Bălan Marilena întreabă care este forul care 
a hotărât trecerea pe listă a unor investiţii în detrimentul altora. 

Domnul dr.Ion Bruckner arată că în Ministerul Sănătăţii 
există o direcţie care cunoaşte starea fizică a obiectivelor din teren. 

Domnul Negru Teodor arată că această direcţie din Ministerul 
Sănătăţii  are o situaţie privind stadiul de execuţie. Această situaţie a fost 
discutată şi cu Ministerul Lucrărilor Publice. Domnul Negru Teodor 
arată că în cadrul unei şedinţe de guvern s-a format o comisie 
interministerială sub conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, care a 
hotărât criteriile enunţate de către domnul dr.Ion Bruckner, pe baza 
cărora s-a făcut lista pentru investiţii. 

Doamna dep.ing.Bălan Marilena întreabă dacă această 
comisie s-a deplasat în teren pentru a vedea dacă obiectivele existente pe 
listă corespund acestor cerinţe. 

Domnul dr.Ion Bruckner arată că hotărârea comisiei 
interministerială s-a bazat pe rapoartele primite din teritoriu. 

Doamna dep.ing.Bălan Marilena recomandă ca pe viitor să se 
facă aceste deplasări în teren. Consideră că lista prezentată ca anexă la 
anexa 3/16 din proiectul Legii bugetului pentru sănătate este identică cu  
lista prezentată în 1997. Ca şi în anul 1997, judeţele Timiş, Cluj, 
municipiul Bucureşti au primit sume mari pentru investiţii în timp ce 
judeţe ca Buzău, Galaţi au primit foarte puţin. La Galaţi există o 
problemă legată de sanatoriul din Bârlezi la care funcţionalitatea lasă 
mult de dorit. Acest sanatoriu ar necesita aproximativ 2 miliarde lei 
pentru reparaţia clădirii şi a instalaţiei de alimentare cu apă. Deasemenea 
Centrul de Transfuzie Galaţi care este în construcţie, se degradează 
zilnic. Solicită suplimentarea sumei alocate cu 2 miliarde lei. 
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Domnul Negru Teodor arată că sumele pentru reparaţii nu 

intră la capitolul “Cheltuieli de capital”, acestea sunt suportate în prezent 
din bugetele locale. După aprobarea bugetului, acestea vor trece la 
Ministerul Sănătăţii. 

Domnul dep.dr.Ioniţă Nicu arată că în judeţul Botoşani, unde 
sunt cei mai slabi indicatori de sănătate, nu s-au alocat sume pentru 
investiţii. Solicită alocarea unor investiţii pentru centrala spitalului 
orăşenesc Dărăbani, care în prezent nu funcţionează şi totodată pentru 
spălătoria spitalului judeţean Botoşani, în prezent dezafectată. Acest 
spital judeţean are profil pediatric şi în prezent sunt repetate infecţii 
intraspitaliceşti. 

Domnul Negru Teodor arată că în bugetul pentru sănătate pe 
anul 1998 dacă din 600 miliarde lei alocaţi investitorilor, scădem 136 
miliarde care reprezintă TVA, taxe şi credite externe, rămân 400 miliarde 
lei. Ministerul Sănătăţii a cerut suplimentarea cu 186 miliarde lei, însă 
comisia interministerială condusă de Ministerul Lucrărilor Publice a 
acordat numai 44 miliarde lei. Aceşti 44 miliarde vor fi folosiţi pentru 
consolidări la 32 de clădiri din 520 expertizate. Există o disproporţie a 
repartizării sumelor alocate investiţiilor pe judeţe. S-a ţinut cont de 
numărul obiectivelor din judeţe. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu doreşte să afle pe ce criterii au fost 
alocaţi bani pentru achiziţionarea pentru aparatură pentru anul 1998. S-a 
folosit ca sursă de inspiraţie lista din anul 1997? 

Doamna dep.dr.Daniela Bartoş arată că există o acută lipsă de 
aparatură de radiodiodiagnostic. In prezent, incidenţa la tuberculoză a 
personalului sanitar este de 6 ori mai mare decât a restului populaţiei şi 
acesta se datorează aparaturii de radiologie uzată. Consideră că este 
imperios necesar să se doteze spitalele cu aparate de radiodiagnostic noi. 

Domnul dr.Ion Bruckner arată că Ministerul Sănătăţii are în 
vedere pentru anul 1998 cumpărarea acestor aparate ca şi dotarea cu 
aparatură a ambulanţelor. In acest sens au sprijinul unui credit Philips 
pentru următorii 2-3 ani. 

Datorită orei înaintate, discuţiile asupra bugetului pentru 
sănătate pe anul 1998 se vor continua în şedinţa din data de 02.04.1998. 
 

     PREŞEDINTE, 
 
    Dep.dr.Ion Berciu 


