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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din data de 28.03.2001

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

28 martie 2001, între orele 8,30 � 16,00, având următoarea ordine de zi :

1. Dezbateri, pe fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.119/1999 privind atragerea unor sume

suplimentare la bugetul fondului de asigurări de sănătate (sesizare în fond).

2. Dezbateri asupra proiectului de lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2000 privind înfiinţarea Institutului

Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială �General doctor aviator Victor

Anastasiu�.

3. Discuţii asupra articolului 27 alin.(1) din proiectul  de Lege

pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr.1/2000 privind organizarea şi
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funcţionarea instituţiilor de medicină legală în urma înaintării la comisie a

adresei nr.1183/MRP din 27.03.2001.

4. Studiu individual în comisie asupra proiectului de Lege pentru

aprobarea bugetului de stat pe anul 2001.

1. În urma dezbaterilor în fond, care au avut loc 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, comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de

lege. Totodată au fost adoptate şi amendamentele, conform cărora pentru

conturile de disponibilităţi ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  şi

ale caselor de asigurări de sănătate, păstrate în conturile de depozit,

Trezoreria va bonifica aceeaşi dobândă care se acordă depozitelor populaţiei

constituite la Trezoreria statului, iar pentru disponibilităţile din contul curent

la vedere se acordă dobânda la vedere practicată de  Banca Comercială

Română.

De asemenea, pentru conturile de depozit ale Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate  şi ale caselor de asigurări de sănătate, se utilizează

dobânda la nivelul taxei de scont comunicată de Banca Naţională a

României.

Acest act normativ urmăreşte protejarea fondurilor de asigurări de

sănătate, împotriva inflaţiei şi implicit creşterea gradului de colectare a

contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate.
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Proiectul de lege urmăreşte fluidizarea încasărilor caselor de asigurări

de sănătate prin constituirea unui mecanism de compensare a datoriilor

agenţilor economici către fondul asigurărilor de sănătate.

2.   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.4/2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de

Medicină Aeronautică şi Spaţială �General doctor aviator Victor Anastasiu�.

 Supus votului plenului comisiei, acest proiect a fost avizat favorabil în

unanimitate.

3. În continuare, Comisia pentru sănătate şi familie a luat în discuţie

amendamentul Guvernului privitor la textul art.27 alin.(1) din proiectul de

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 privind organizarea

şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, pentru care comisia a depus

raport. În acest amendament se menţionează că salariile de bază ale

personalului de specialitate din instituţiile de medicină se stabilesc conform

reglementărilor în vigoare privind sistemul de salarizare din sectorul

bugetar, la care se adaugă sporurile prevăzute de lege. Comisia a respins, în

unanimitate, acest amendament deoarece, prevederile Hotărârii Guvernului

României nr.281/1993, prin care salariile de bază ale personalului de

specialitate din instituţiile de medicină legală sunt mai mari cu 100 % faţă de

salariile de bază prevăzute de lege la aceleaşi categorii de personal medical,

sunt în vigoare şi reflectă pe deplin condiţiile grele de muncă ale acestei

categorii de personal. În plus, prevederile propuse de către comisie au în

vedere asigurarea unui climat de corectitudine în rândul acestor specialişti,

care furnizează probe în cadrul cercetărilor penale.

4. La ultimul punct al ordinii de zi  au avut loc dezbateri generale

asupra Proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2001, în sfera de

competenţă a comisiei. Deputaţii au căzut de acord că este necesară
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majorarea plafonului de venituri şi cheltuieli la bugetul fondului de asigurări

sociale de sănătate, ţinând cont şi de propunerile înaintate de Casa Naţională

de Asigurări de Sănătate , precum şi asigurarea unui nivel superior al

dobânzilor acordate la conturile de disponibilităţi , precum şi la conturile de

depozit.

Din numărul total al membrilor comisiei (15) au absentat motivat (2),

după cum urmează : doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al

PDSR)  şi domnul dep.Ioan Mircea Paşcu (Grupul Parlamentar al PDSR).

                                                         PREŞEDINTE,

PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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