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Camera Deputaţilor
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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor
sume suplimentare la bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate,
înaintat comisiei pentru examinare în fond,cu adresa nr.227 din 22 mai 2000.
La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de
la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Consiliul Legislativ. Până la
data redactării raportului nu a fost primit avizul Comisiei pentru buget,
finanţe şi bănci.
Comisia pentru sănătate şi familie nu şi-a însuşit punctul de vedere al
Guvernului.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
DEP.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM

SECRETAR,
DEP.FARM.ION BURNEI
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare
la bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/1999 privind
atragerea unor sume suplimentare la bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate în şedinţa din 28.03.2001, propunem
ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente :
Nr.
Articolul
Amendamentul propus
Motivare
crt.
( textul iniţial)
( articolul )
Text adoptat de comisie
0.
1.
2.
3.
Articol unic
Devine Art.I. cu următorul cuprins:
Pentru
respectarea
1.
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a “Art.I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a normelor
de
tehnică

0.

1.
Guvernului nr.119/1999 din 30 iunie
1999 privind atragerea unor sume
suplimentare la bugetul fondului de
asigurări sociale de sănătate,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.312 din 30
iunie 1999.

2.

2.

3.

Guvernului nr.119/1999 privind atragerea legislativă, deoarece la art.II
unor sume suplimentare la bugetul fondului se propune republicarea
de asigurări sociale de sănătate, publicată în actului normativ.
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.312 din 30 iunie 1999, cu următoarele
modificări:”

Art.3.

Autori:
dl.dep.prof.dr.Mircea
Ifrim
(Grupul
Parlamentar
al
PRM)
,
dl.dep.dr.Ovidiu
Brânzan
(Grupul
Parlamentar
al
PDSR)
şi
dl.dep.dr.Constantin
Florentin
Moraru
(Grupul Parlamentar al PRM) au propus să
se introducă un text, ca pct.1 în legea de
aprobare, cu următoarea redactare :
“1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
Nivelul dobânzii se stabileşte şi se
“Art.3. – Dobânzile se plătesc de către
plăteşte de Ministerul Finanţelor în
conformitate cu dispoziţiile legale în Ministerul Finanţelor Publice şi se stabilesc
astfel :
vigoare.
a) pentru
disponibilităţile
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

Ministerul
Finanţelor
Publice trebuie să manifeste
interes
pentru
păstrarea
acestor disponibilităţi în
contul Trezoreriei statului
deoarece, aşa cum rezultă din
Ordonanţa
Guvernului
nr.66/1994 acestea sunt

2

0.

1.

2.

3.

Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti păstrate în conturile
de depozit, Trezoreria statului va bonifica
aceeaşi dobândă care se acordă pentru
depozitele
populaţiei constituite la
Trezoreria statului, iar pentru disponibilităţile
din contul curent la vedere se acordă dobânda
la vedere practicată de Banca Comercială
Română;

folosite
temporar
la
finanţarea
deficitului
bugetului de stat. De
asemenea,
Ministerul
Finanţelor
Publice
contractează împrumuturi de
la băncile comerciale cu
dobânzi la un nivel foarte
ridicat.
Totodată considerăm că
Ministerul Finanţelor Publice
trebuie
să
manifeste
bunăvoinţă
pentru
soluţionarea favorabilă a
acestei probleme, deoarece
fondurile de asigurări de
sănătate sunt colectate de la
populaţie şi patronat, în
scopul asigurării finanţării
serviciilor
medicale
în
condiţiile prevederilor Legii
nr.145/1997 cu modificările
şi completările ulterioare.
Prin aceste propuneri se
urmăreşte
valorificarea

b)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 se utilizează
dobânda la nivelul taxei de scont comunicată
de Banca Naţională a României”.

3

0.

1.

2.

3.
disponibilităţilor la un nivel
maxim de eficienţă, avânduse în vedere şi gradul de
inflaţie prognozat.
Acest amendament a fost
adoptat cu 7 voturi şi o
abţinere (dl.dep.Petre Naidin
(Grupul Parlamentar al
PDSR) )

3.

__

Se propune să se introducă un text nou,
ca art.II, având următorul cuprins:
“Art.II. – Ordonanţa de urgenţă a
Pentru
Guvernului nr.119/1999 privind atragerea
normelor
unor sume suplimentare la bugetul fondului legislativă.
de asigurări sociale de sănătate, astfel cum a
fost modificată prin prezenta lege, va fi
republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I.”

respectarea
de
tehnică
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0.

1.

2.

3.

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate.
Nr.
crt.
0.
1.

Articolul
(textul iniţial )
1.

Amendamentul propus
Şi autorul acestuia
2.
Art.3.
Autor: Ministerul Sănătăţii şi Familiei a
propus să se reformuleze după cum
urmează:
Nivelul dobânzii se stabileşte şi se
“Art.3. – Dobânda se stabileşte la
plăteşte de Ministerul Finanţelor în nivelul dobânzii aplicată de Casa de
conformitate cu dispoziţiile legale în Economii şi Consemnaţiuni la depozitele
vigoare.
persoanelor fizice pe un an, diminuată cu 10
puncte şi se plăteşte de către Ministerul
Finanţelor Publice din bugetul trezoreriei
statului.

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

Motivare
3.

1. Se
stopează
devalorizarea
contribuţiilor
plătite de cetăţeni pentru
asigurarea sănătăţii.
2. Comisia
pentru
sănătate şi familie a respins
acest
amendament
cu
motivarea de la pct.2 din
prezentul raport.

SECRETAR,
DEP.FARM.ION BURNEI

Întocmit de experţii parlamentari:
Georgescu Ana
Gheorghe Marinescu
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