
Parlamentul  României

CAMERA  DEPUTAŢILOR                                 SENAT
Comisia pentru Sănătate                                         Comisia pentru Sănătate,
           şi Familie                                                     Ecologie, Tineret şi Sport
Nr.28/824/25.10.2001                                                  Nr.XXV/543/25.10.2001

A V I  Z
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2002

Cu adresa nr.563 din 15 octombrie 2001, 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 2002, secţiunea pentru sănătate.

În şedinţa din data de 24.10.2001, 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 2002,  numai cu condiţia adoptării

următoarelor  amendamente:

1. Capitolul III  Regimul  şi destinaţiile cheltuielilor bugetare

La art.10 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

(2)  Aceste prevederi privind posibilitatea limitării deschiderii de

credite bugetare pentru efectuarea cheltuielilor sub nivelurile aprobate nu

se aplică fondului pentru asigurări sociale de sănătate. Nivelul cheltuielilor

pentru bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate este egal cu nivelul

veniturilor colectate.
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Motivaţie: Fondul de asigurări sociale de sănătate este constituit din

contribuţiile asiguraţilor având un scop precis şi anume promovarea şi

asigurarea sănătăţii. Nu este normal ca aceşti bani să fie folosiţi pentru a acoperi

deficite din sectoarele economice. Aceste sume trebuie să se întoarcă în totalitate

la contribuabili prin furnizarea de servicii medicale, de medicamente şi

materiale sanitare. Este de neacceptat situaţia ca la sfârşitul anului să existe un

excedent constituit din banii contribuabililor şi sectorul sanitar , spitalele mai

ales , să se confrunte cu blocaje generate de datoriile acumulate. Prin egalizarea

cheltuielilor cu veniturile, acest excedent trebuie să fie orientat cu prioritate

către clinicile universitare , cercetarea ştiinţifică medicală şi ramurile de vârf ale

medicinei. Pe de altă parte, menţionăm faptul că  fondul de asigurări sociale de

sănătate este stipulat într-o lege organică, Legea nr.145 /1997 şi are o destinaţie

exactă privind finanţarea serviciilor de sănătate. Conform legii, Casa Naţională

de Asigurări de Sănătate este instituţie publică autonomă de interes naţional

având ca obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare a sistemului de

asigurări sociale de sănătate.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

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

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Ion Burnei (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.Dan

Ionescu (Independent afiliat la Grupul Parlamentar al PSD),

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

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

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

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

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

dl.sen.prof.dr. Ioan Pop D.Popa (Grupul Parlamentar al  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).

 2. La art.33 se introduc două noi alineate (4) şi (5) cu următorul cuprins:

Alin.(4) � Pentru conturile de disponibilităţi ale Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate , ale caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a

municipiului Bucureşti, ale Casei de Asigurări de Sănătate a

Transporturilor şi ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii

Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, păstrate în

Trezoreria statului, se acordă dobânda la vedere la nivelul dobânzii

remunerate la rezervele minime obligatorii ale băncilor comerciale la

Banca Naţională a României.

Alin.(5) � Pentru conturile de depozit ale Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate , ale caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a

municipiului Bucureşti, ale Casei de Asigurări de Sănătate a

Transporturilor şi ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii

Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti păstrate în

Trezoreria statului se utilizează dobânda la nivelul taxei de scont

comunicată de Banca Naţională a României.�

Motivaţie: Prezentele propuneri au ca obiect înlocuirea Convenţiei nr.

4797/AC532/2000 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate  care la art.3 şi 5 prevede că, nivelul dobânzii

acordate pentru disponibilităţile la vedere este de 10 % pe an, iar pentru

disponibilităţile din depozite de 12 % sau 15 % în funcţie de termenul de

constituire a depozitului.
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Pentru anul 2000 la negocierea dobânzii aferente disponibilităţilor

fondului asigurărilor sociale de sănătate, Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate a propus acordarea unui nivel al dobânzii de 30 % pe an. În condiţiile

în care Ministerul Finanţelor Publice ar fi acceptat acest nivel al dobânzii, numai

la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , s-ar fi adus venituri

suplimentare de aproximativ 90 miliarde lei.

Efectele negative ale inflaţiei pot fi contracarate, într-o anumită măsură,

nu numai prin dobânzile încasate la disponibilităţi ci şi prin plasarea

disponibilităţilor existente în fondul de rezervă în titluri de stat lansate pentru

finanţarea bugetului de stat, pentru care dobânda previzionată, pentru acest an,

depăşeşte 50 %.

Prin aceste propuneri se urmăreşte să se valorifice disponibilităţile Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate , precum şi ale caselor de asigurări de

sănătate la un nivel cât mai înalt de eficienţă, avându-se în vedere şi gradul de

inflaţie prognozat pentru acest an.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

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

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Ion Burnei (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.Dan

Ionescu(Independent afiliat la Grupul Parlamentar al PSD),

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

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

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

Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul
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Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Ion Iliescu (Grupul Parlamentar al PSD ) ,

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

dl.sen.prof.dr. Ioan Pop D.Popa (Grupul Parlamentar al  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).

 3. La art.33 se introduc două noi  alineate (6) şi (7)  cu următorul

cuprins:

(6) Disponibilităţile în lei ale Fondului pentru asigurări sociale de

sănătate aflate în conturile Trezoreriei Statului, sunt şi rămân la dispoziţia

caselor de asigurări de sănătate. Acestea au dreptul să solicite Trezoreriei

Statului plasamentul disponibilităţilor respective în certificate de trezorerie

şi titluri de stat cu dobânda pieţei. Dobânzile încasate, mai puţin un

comision de 10 % acordat Trezoreriei Statului pentru operaţiunile

efectuate,  vor fi utilizate pentru compensarea de medicamente, materiale

sanitare şi reactivi, pentru serviciile medicale acordate categoriilor de

populaţie defavorizate , conform prevederilor în vigoare şi pentru

achiziţionare de aparatură de înaltă performanţă, în vederea creşterii

calităţii actului medical .

(7) Majorarea fondurilor şi a numărului de personal se face ţinând

cont de dezvoltarea teritorială având ca surse excedentul acestui buget.

Motivaţie: Prezentele propuneri au ca obiect înlocuirea Convenţiei nr.

4797/AC 532/2000, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate , care la art.3 şi 5 prevede ca nivelul dobânzii

acordate pentru disponibilităţile la vedere este de 10 % pe an, iar pentru

disponibilităţile din depozite de 12 % sau 15 % în funcţie de termenul de

constituire a depozitului. Efectele negative ale inflaţiei pot fi contracarate, într-o

anumită măsură, nu numai prin dobânzile încasate la disponibilităţi ci şi prin

plasarea disponibilităţilor existente în fondul de rezervă în titluri de stat lansate
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pentru finanţarea bugetului de stat, pentru care dobânda previzionată pentru

acest an depăşeşte 50 %. Prin aceste propuneri se urmăreşte să se valorifice

disponibilităţile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , precum şi ale caselor

de asigurări de sănătate la un nivel cât mai înalt de eficienţă, avându-se în

vedere şi gradul de inflaţie prognozat pentru acest an.

 Autori: Grupul Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor şi Grupul

Parlamentar al  PNL  din Senat.

 4. Art.40 se reformulează după cum urmează:

 Art.40. � Guvernul poate aproba, prin hotărâre, modificări în structură

şi între ordonatorii principali de credite, după consultarea trimestrială a

Comisiilor de specialitate din Parlament, cu încadrarea în nivelul total al

intrărilor de credite externe, cuprinse în Anexa nr.2 (�)

Motivaţie: Avizul Comisiilor de specialitate poate acorda împuterniciri

în acest sens.

Autori: Grupul Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor şi Grupul

Parlamentar al  PNL  din Senat.

5. Art.49 se reformulează după cum urmează:

Art.49. � (1) În anul 2002 sunt deductibile la calculul profitului

impozabil, cheltuielile corespunzătoare tichetelor de masă repartizate de către

unităţile emitente, autorizate potrivit Legii nr.142/1998 privind acordarea

tichetelor de masă acordate de către angajator.

(3) Instituţiile publice finanţate integral sau din venituri extrabugetare şi

alocaţii din bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului de asigurări

sociale de sănătate pot să-şi prevadă în bugetele  proprii, aprobate conform legii,

sume pentru acordarea tichetelor de masă, pe măsura realizării de economii la

fondul de salarii.

Motivaţie: Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă nu a

limitat numărul tichetelor acordate de către angajatori, dorind să extindă acest

sprijin social pentru un număr cât mai mare de angajaţi care îndeplinesc
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condiţiile prevăzute de lege ca să beneficieze de aceste tichete. Totodată legea a

prevăzut şi stimularea angajatorilor care acordă aceste tichete angajaţilor, în

sensul deductibilităţii cheltuielilor de această natură. Prin emiterea numărului de

tichete, şi implicit a deductibilităţii fiscale se  restrânge munca la negru şi creşte

interesul angajatorilor de a distribui şi suporta contravaloarea tichetelor de masă

pentru angajaţi. Trebuie prevăzute sursele necesare pentru acordarea tichetelor

de masă şi pentru salariaţii din sectorul bugetar.

Autori: Grupul Parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor şi Grupul

Parlamentar al  PNL  din Senat.

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

salariilor de bază

În anexă este prevăzut salariul mediu pe categorii profesionale astfel:

- medic primar , salariul mediu � 6.583.000 lei

- medic specialist, salariul mediu � 4.713.000 lei

- rezident, salariul mediu � 3.744.000 lei.

Acest salariu mediu rezultă din nivelurile de salarizare prevăzute în

Ordonanţei 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 8.500.000 10.500.000 14.500.000
Medic specialist 6.500.000 8.500.000 12.500.000

Rezident 4.750.000 5.000.000 5.250.000
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Motivaţie: Valorile salariului mediu prevăzute în proiectul de lege a

bugetului pe 2002 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.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor:

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

Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Ion Burnei (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.Dan

Ionescu( Independent afiliat la Grupul Parlamentar al PSD ),

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

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

Parlamentar al PRM), dl.dep.Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PSD) ,doamna
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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.dr. Ion Cârciumaru (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr. Constantin

Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen. Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al

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

Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.sen.prof.dr. Ioan Pop D.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).

7. ANEXA  nr. 3/29/26 � FIŞA PROGRAMELOR

Program de prevenire şi control al bolilor netransmisibile � cod

program 81

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
232.966.967 330.685.000 + 97.718.033

Motivaţie: Suplimentarea cu 97.718.033 reprezintă realizarea

programelor naţionale de sănătate privind bolile netransmisibile, în principal

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

privind investigaţiile de laborator şi imagistice, precum şi cele postoperatorii,

trebuiesc incluse în program. Subliniem faptul că, până în prezent, cheltuielile

pentru aceste investigaţii nu au fost prinse în programele mai sus menţionate,

care au dublă finanţare : bugetul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi bugetul

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Sursa de finanţare: Prin redistribuire de la Anexa nr.3/29/26,  cod .01,

Cheltuieli totale cod 5001  - Program de reformă, politici de sănătate şi

administraţie sanitară
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Autori: Dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul Parlamentar al PNL),

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

(Grupul Parlamentar al PSD )  şi dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar

al PSD )  .

8. Anexa nr.3/29.01

Cap.5001 Buget de stat

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
11.699.231.189 12.939.231.189 + 1.240.000.000

Motivaţie: Pentru acoperirea nivelului prognozat al inflaţiei de 22 %.

Autori: Dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al

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

de Popa (Grupul Parlamentar al PSD-PUR ) , dl.sen.dr.Ion Cârciumaru (Grupul

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

PRM) , dl.sen.Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr.Corin Penciuc

(Grupul Parlamentar al PNL)  şi dl.sen.Borbala Vajda (Grupul Parlamentar al

UDMR).

9. Anexa nr.3/29.02

Cap.5801 Titlu 70 Cheltuieli de capital

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
988.601.046 1.087.461.150 + 98.860.104

Motivaţie: Pentru a compensa parţial ( 10 % ) efectele inflaţioniste.

Autori: Dl.sen.prof.dr.Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al

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

de Popa (Grupul Parlamentar al PSD-PUR ) , dl.sen.dr.Ion Cârciumaru (Grupul
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Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr.Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al

PRM) , dl.sen.Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr.Corin Penciuc

(Grupul Parlamentar al PNL)  , dl.sen.Borbala Vajda (Grupul Parlamentar al

UDMR).

10. ANEXA 3/29/26 � FIŞA PROGRAMELOR

Program comunitar de sănătate publică � cod program 85

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
1.243.044.983 1.245.444.983 + 2.400.000

Motivaţie: Suma de 2.400.000 mii lei va fi preluată de la programul de

prevenire şi control al bolilor netransmisibile unde aceste sume nu sunt necesare

pentru acţiuni de screening, deoarece multe date sunt raportate prin activităţile

cabinetelor medicale.

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

11. Anexa nr.3/29/28

Cod 29.58.01.0001 Spitalul Orăşenesc cu 100 paturi Oraş Ineu

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

6.000.000 16.000.000 + 10.000.000

Motivaţie: Este necesară pentru continuarea lucrărilor la Spitalul din

Ineu în condiţiile în care din suma de 6.000.000 mii lei , 5.300.000 mii lei

reprezintă restanţe la lucrările existente şi neachitate şi se impune construirea

acoperişului pentru protejarea construcţiei.

Autor: Dl.dep.Zăvoianu Dorel (Grupul Parlamentar al PSD ) .
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12. Anexa nr.3/29/28

Cod 29.58.01.0002   Dispensar medical în comuna Rociu

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

500.000 2.000.000 + 1.500.000

Motivaţie: Suma alocată este insuficientă pentru continuarea lucrărilor

de construcţii şi pentru protejarea investiţiei.

Sursa de finanţare:  Prin redistribuire de la bugetul Ministerului

Sănătăţii şi Familiei .

Autori:  Dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ) şi

dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Grupul Parlamentar al PRM) .

13. Anexa nr.3/29/28

Cod 29.58.01.0018 Spital clinic de copii � Centrul de boli digestive

Cluj Napoca

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

15.000.000 23.354.319 + 8.354.319

Motivaţie: Aceste investiţii au termen de realizare după anul 2005.

Sursa de finanţare: Se diminuează sumele prevăzute în programele de

la :

Cod: 29.58.01.0001                       6.000.000

Cod: 29.58.01.0030                       5.000.000

Cod: 29.58.01.0037                      22.000.000

Cod: 29.58.01.0057                      15.000.000
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Autori: Dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.Nini Săpunaru

(Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.Eugen Nicolaescu (Grupul Parlamentar al

PNL) şi dl.dep.Victor  Dobre (Grupul Parlamentar al PNL).

14. Anexa nr.3/29/28

Cod 29.58.01.0021 Centrul Materno-Infantil Târgu Secuiesc

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

10.000.000 20.000.000 + 10.000.000

Motivaţie: Municipiul Târgu-Secuiesc, situat în depresiunea Târgu

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

cca.90.000 de cetăţeni.

În anul 1999 imobilul actual în care funcţionează maternitatea Spitalului

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

deciziei finale a instanţei maternitatea din Târgu Secuiesc este pusă în situaţia

dificilă de a plăti o chirie de 2.000 dolari lunar, sau trebuie să părăsească

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

nici să părăsească imobilul. Imobilul în care funcţionează secţia de ginecologie a

spitalului municipal Târgu Secuiesc nu poate fi renovat, pentru că este deja în

proprietate privată. Deci, spitalul este în imposibilitatea de a funcţiona în vechiul

imobil. Situaţia poate fi deblocată numai prin finalizarea investiţiei Centrului

materno-infantil Târgu 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 pe

stradă este finalizarea cât mai rapidă a investiţiei începute. Pentru finalizarea

investiţiei, suma totală necesară, conform Proiectului Legii Bugetului de Stat pe
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anul 2002 este 47.952.765 mii lei, din care pentru anul 2002 propunem  suma de

20.000.000 mii lei.

Sursa de finanţare: Diferenţa dintre suma solicitată, de 20.000.000 mii

lei, şi suma prevăzută în Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2002,

propunem să fie alocată din suma cuprinsă în capitolul �Alte cheltuieli de

investiţii�, care figurează în anexa 3/29/28, sub cod 29.58.0100, la pagina 146

din Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2002, Ministerul Sănătăţii şi

Familiei .

Autori: Dl.dep. Tamas Sandor (Grupul Parlamentar al UDMR) şi

dl.dep.dr.Birtalan Akos (Grupul Parlamentar al UDMR).

15. Anexa  nr.3/29/28

Cod: 29.58.01.0026  Centrul de recoltare sânge Galaţi

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

2.000.000 6.000.000 + 4.000.000

Motivaţie: Aceste investiţii au termen de realizare după anul 2005.

Sursa de finanţare: Se diminuează sumele prevăzute în programele de

la :

Cod: 29.58.01.0001                       6.000.000

Cod: 29.58.01.0030                       5.000.000

Cod: 29.58.01.0037                      22.000.000

Cod: 29.58.01.0057                      15.000.000

Autori: Dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.Nini Săpunaru

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Eugen Nicolaescu (Grupul Parlamentar al

PNL) .
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16. Anexa  nr.3/29/28

Cod 29.58.01.0050 Investiţii grup gospodăresc Spital Judeţean

Slatina

 - mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

1.000.000 2.000.000 + 1.000.000

Motivaţie: Suma prevăzută nu permite acoperirea cheltuielilor de

conservare a lucrării şi finalizare până în anul 2004.

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

17. Anexa  nr.3/29/28

Cod: 29.58.01.0051  Spital şi dispensar policlinic Sinaia

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

__ 10.000.000 + 10.000.000

Motivaţie: Este necesară continuarea investiţiilor deoarece în bugetul pe

2001 s-au estimat următoarele: 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.

Autori: Dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.Nini Săpunaru

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Eugen Nicolaescu (Grupul Parlamentar al

PNL) .
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18. Anexa nr.3/29/28

Cod: 29.58.01.0053   Spital Carei

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

8.000.000 10.792.186 + 2.792.186

Motivaţie: Aceste investiţii au termen de realizare după anul 2005.

Sursa de finanţare: Se diminuează sumele prevăzute în programele de

la :

Cod: 29.58.01.0001                       6.000.000

Cod: 29.58.01.0030                       5.000.000

Cod: 29.58.01.0037                      22.000.000

Cod: 29.58.01.0057                      15.000.000

Autori: Dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.Nini Săpunaru

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Eugen Nicolaescu (Grupul Parlamentar al

PNL) .

19. Anexa nr.3/29/28

Cod: 29.58.0059   Extindere Clinica de ortopedie şi traumatologie

Timişoara

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

10.000.000 11.000.000 + 1.000.000

Motivaţie: Termenul de finalizare va fi anul 2003.

Sursa de finanţare: Se diminuează sumele prevăzute în programele de

la :



17

Cod: 29.58.01.0001                       6.000.000

Cod: 29.58.01.0030                       5.000.000

Cod: 29.58.01.0037                      22.000.000

Cod: 29.58.01.0057                      15.000.000

Autori: Dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.Nini Săpunaru

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Eugen Nicolaescu (Grupul Parlamentar al

PNL) .

20. Anexa nr.3/29/28

Cod: 29.58.0060   Extindere Clinica de ortopedie şi traumatologie

Timişoara

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

10.000.000 15.000.000 + 5.000.000

Motivaţie: Termenul de finalizare va fi anul 2003.

Sursa de finanţare: Se diminuează sumele prevăzute în programele de

la :

Cod: 29.58.01.0001                       6.000.000

Cod: 29.58.01.0030                       5.000.000

Cod: 29.58.01.0037                      22.000.000

Cod: 29.58.01.0057                      15.000.000

Autori: Dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.Nini Săpunaru

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Eugen Nicolaescu (Grupul Parlamentar al

PNL) .
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21. Anexa  nr.3/29/28

Cod 29.58.01.0061 Spitalul Municipal Timişoara

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

__ 70.000.000 + 70.000.000

Motivaţie: În Legea Bugetului de stat  pe anul 2001, pentru această

investiţie, s-a estimat ca pentru anul 2002 să se aloce  suma de 70.000.000 mii

lei. În loc să se aloce cel puţin o parte din această sumă, investiţia a fost uitată

complet. Nu s-a prevăzut nimic, nici măcar pentru pază şi conservare aşa cum s-

a procedat în anul 2001.

Sursa de finanţare: Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

Autori: Dl.dep.Mardari Ludovic (Grupul Parlamentar al PRM) ,

dl.dep.Pribeanu Gheorghe (Grupul Parlamentar al PRM),  dl.sen.dr.Ion Iliescu

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

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

dl.sen.dr.Corin Penciuc (Grupul Parlamentar al PNL).

22. Anexa  nr.3/29/28

Cod 29.58.01.0061 Spitalul Municipal Timişoara

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

__ 300.000 + 300.000

Motivaţie: Pentru conservarea lucrărilor de construcţii deja executate

care au termen de finalizare după anul 2004.

Sursa de finanţare: Anexa 3/29/28  Cap.58.01 cod 29.58.01.0070 : Fişă

obiectiv spaţii cazare Spitalul Orăşenesc Horezu
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Autor: Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD ) .

23. Anexa nr.3/29/28

Cod: 29.58.01.0074  Spital boli contagioase cu 100 paturi Focşani

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

4.000.000 10.000.000 + 6.000.000

Motivaţie: Aceste investiţii au termen de realizare după anul 2005.

Sursa de finanţare: Se diminuează sumele prevăzute în programele de

la :

Cod: 29.58.01.0001                       6.000.000

Cod: 29.58.01.0030                       5.000.000

Cod: 29.58.01.0037                      22.000.000

Cod: 29.58.01.0057                      15.000.000

Autori: Dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.Nini Săpunaru

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Eugen Nicolaescu (Grupul Parlamentar al

PNL) .

24. Anexa nr.3/29/28

Cod: 29.58.01.0090  Mansardare Policlinica Spital de urgenţă

Petroşani

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

2.000.000 11.468.587 + 9.468.587

Motivaţie: Investiţia trebuie finalizată în anul 2002.
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Sursa de finanţare: Se diminuează sumele prevăzute în programele de

la :

Cod: 29.58.01.0001                       6.000.000

Cod: 29.58.01.0030                       5.000.000

Cod: 29.58.01.0037                      22.000.000

Cod: 29.58.01.0057                      15.000.000

Autori: Dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.Nini Săpunaru

(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Eugen Nicolaescu (Grupul Parlamentar al

PNL) .

25. Anexa nr.3/29/28

Cod: 29.58.01.0091  Corp de legătură la Spitalul Municipal Satu

Mare

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

4.000.000 5.328.102 + 1.328.102

Motivaţie: Se termină investiţia în anul 2002.

Sursa de finanţare: Se diminuează sumele prevăzute în programele de

la :

Cod: 29.58.01.0001                       6.000.000

Cod: 29.58.01.0030                       5.000.000

Cod: 29.58.01.0037                      22.000.000

Cod: 29.58.01.0057                      15.000.000

Autori: Dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.Nini Săpunaru
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(Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Eugen Nicolaescu (Grupul Parlamentar al

PNL) .

26. Anexa nr.3/29/28 -  Investiţii noi

Obiectivul - Spitalul �Sf.Pantelimon� Brăila

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

__ 5.000.000 + 5.000.000

Motivaţie:  Suma este necesară pentru consolidare, reabilitare şi

modificări de structuri, circuite şi informatizare.

Sursa de finanţare: Rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.

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

27. Anexa nr.3/29/28 � Investiţii noi

Obiectivul : Spitalul judeţean Brăila

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

__ 2.500.000 + 2.500.000

Motivaţie: Suma este necesară pentru modificări de structuri, circuite şi

informatizare.

Sursa de finanţare:  Rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.

Autor: Dl.sen.Alexandru Ionel (Grupul Parlamentar al PRM) .
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28. Anexa nr.3/29/28 � Investiţii noi

Obiectivul : Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

__ 10.000.000 + 10.000.000

Motivaţie:  Clădirea are o vechime de 120 de ani şi se află într-o stare

avansată de degradare, activitatea medicală fiind desfăşurată în condiţii total

improprii.

Sursa de finanţare:

- Bugetul de stat

- Rezerva bugetară a Guvernului

- Bugetul Consiliului Judeţean Prahova

- Cheltuieli cu dobânzile la datoria publică

Autori: Dl.sen.dr.Constantin Găucan (Grupul Parlamentar al PRM) ,

dl.sen.Ilie Ilaşcu (Grupul Parlamentar al PRM) şi dl.sen.dr.Ion Cârciumaru

(Grupul Parlamentar al PRM) .

29. Anexa nr.3/29/28 � Investiţii noi

Obiectivul : Spitalul Urziceni

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

__ 5.000.000 + 5.000.000

Motivaţie:  Spitalul, situat în Municipiul Urziceni, are un număr de 240

de paturi şi se află la intersecţia unor drumuri naţionale şi internaţionale. Astfel,

acesta asigură şi toate urgenţele medico-chirurgicale limitrofe.
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Investiţiile, acordate până în anul 1995, au acoperit aproximativ 55 % din

construcţie. Suma solicitată este imperios necesară şi pentru a se proteja ceea ce

s-a construit.

Sursa de finanţare:  Banii rezultaţi din economia de benzină a staţiilor

de  ambulanţă aferente, care nu vor mai fi obligate să transporte bolnavi spre

Bucureşti sau alte centre depărtate.

Redistribuirea de la alte capitole de investiţii.

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) .

30. Anexa nr.3/29/28 � Investiţii noi

Obiectivul : Clinica Medicală B a Spitalului Colentina � Bucureşti

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)

__ 10.000.000 + 10.000.000

Motivaţie: Clinica Medicală B are 120 de paturi. Clădirea acesteia are un

grad foarte avansat de deteriorare, fiind un pericol iminent pentru bolnavi şi

personalul medico-sanitar. Riscul seismic pentru această clădire este maxim.

Suma propusă vizează deschiderea investiţiei pentru consolidarea clădirii.

Sursa de finanţare: Rezerva bugetară a Guvernului.

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) .
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31. ANEXA NR.12 BUGETUL FONDULUI DE ASIGURĂRI

SOCIALE DE SĂNĂTATE

CAP.5016 CHELTUIELI TOTALE

- mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
Anexa 12 Anexa 12

47.796.378.386 50.863.191.157 + 2.431.022.882

Motivaţie: Pentru a fi în concordanţă cu propunerea de la art.10.

Această majorare a plafonului de cheltuieli totale este necesară şi pentru

acoperirea serviciilor medicale şi medicamentelor. Numai pentru realizarea

programului naţional privind combaterea cancerului este nevoie de 100.000.000

mii lei în plus faţă de anul trecut , având în vedere creşterea în ultimii ani a

numărului de bolnavi cu cancere complexe, care necesită tratamente foarte

scumpe. În plus, au apărut noi medicamente anticanceroase care sunt  foarte

ridicate ca preţ.

Autori: Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al PSD),

dl.dep.Ion Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ) , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim

(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna dep.Iulia Pataki (Grupul Parlamentar al

UDMR) şi dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul Parlamentar al PSD) .

32. ANEXA NR.12 a/68/pag.1 VENITURILE ŞI CHELTUIELILE

BUGETULUI FONDULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

PE ANUL 2002

CAP.7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI DE

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Art.10. Cheltuieli cu salariile                                             - mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
418.038.815 511.831.263 +93.792.448
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Anexa nr.12 b  - Numărul maxim de posturi                   - mii lei -

Program buget 2002 Propunere buget 2002 Diferenţă solicitată
4.413 5.341 + 928

Motivaţie : La fundamentarea propunerii de buget pentru  �Cheltuieli cu

salariile� din Anexa 12, s-a avut în vedere un număr maxim de 5.341 posturi

normate, rezultate în urma analizei elementelor şi criteriilor specifice activităţii

din sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv:

- număr asiguraţi;

- număr contracte încheiate cu furnizorii de servicii medicale;

- volumul încasărilor;

- numărul agenţilor economici verificaţi;

- constituirea oficiilor teritoriale prevăzute de Legea nr.145/1997 a

asigurărilor sociale de sănătate.

Diferenţa în sumă de 93,7 miliarde lei se datorează faptului că

Ministerul Finanţelor Publice a menţinut, în proiectul Legii bugetului pe anul

2002, acelaşi număr maxim de posturi de 4.413 ca cel din anul 2001, mai mic cu

928 faţă de numărul de posturi rezultat în urma analizei şi nu a prevăzut sumele

pentru prima de vacanţă ce urmează a se acorda personalului potrivit Legii

nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.

Numărul maxim de posturi de 4.413 pentru anul 2002 este insuficient ,

deoarece activităţile care se desfăşoară în cadrul serviciilor de urmărire şi

recuperare creanţe, a serviciilor medicale şi a serviciilor de audit intern, sunt în

plină organizare la nivelul caselor de asigurări de sănătate, iar oficiile teritoriale

nu sunt încă înfiinţate.

Autori: Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor :

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei ,dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan (Grupul Parlamentar al

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

(Grupul Parlamentar al PNL), doamna dep.dr.Ana Florea (Grupul Parlamentar al
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Minorităţilor Naţionale) , dl.dep.Dan Ionescu ( Independent afiliat la Grupul

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

PRM), dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.dr.Constantin

Florentin Moraru (Grupul Parlamentar al PRM) , 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.dr. Ion Cârciumaru (Grupul Parlamentar al

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

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

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

dl.sen.prof.dr. Ioan Pop D.Popa (Grupul Parlamentar al PSD - PUR) ,

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

(Grupul Parlamentar al PD) , dl.sen.Vajda Borbala (Grupul Parlamentar al

UDMR).

În urma dezbaterilor din cadrul comisiilor nu s-au înregistrat

amendamente respinse.

CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL PRIVIND

PROIECTUL LEGII BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2002

PENTRU SĂNĂTATE

În urma analizării bugetului alocat sănătăţii pentru anul 2002 ( 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, în termeni reali, este cu 9 % mai mic

comparativ cu bugetul sănătăţii pentru anul 2001;
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- 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 ;

- păstrarea, în continuare, a fondului de asigurări sociale de sănătate

în Trezoreria Statului privează casele de asigurări de a beneficia de dobânzi la

nivel bancar;

- salarizarea personalului din sectorul sanitar este subestimată 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 poate fi

considerată cauza principală a degradării stării de sănătate a populaţiei. Astfel,

morbiditatea generală în anul 2000 este 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 cardiocirculator 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 şi durata medie de viaţă este în scădere.

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

măsuri legislative:

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, fără nici o

ingerinţă din partea Ministerului  Finanţelor Publice.
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2. În aceste condiţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va avea

posibilitatea de a alcătui bugetul, astfel încât cheltuielile totale să fie egale cu

veniturile totale.

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

fie aprobat de către Parlament, iar utilizarea fondurilor să fie controlată de către

Curtea de Conturi.

4. Analizarea oportunităţii privind depozitarea şi derularea fondului de

asigurări sociale de sănătate prin intermediul unei bănci comerciale .

5. Necesitatea modificării grilei de salarizare a personalului din

sectorul sanitar.

             PREŞEDINTE,                                                   PREŞEDINTE,

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

              SECRETAR,                    SECRETAR,

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