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S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de 29.03 şi 02.04.2001

Comisia şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 29.03. şi 02.04.2001,
între orele 8,30 � 14,30 , având următoarea ordine de zi :

1.      Dezbaterea şi avizarea Legii Bugetului de stat pe anul 2001.
2. Dezbaterea şi avizarea Legii Bugetului asigurărilor sociale de

stat pe anul 2001.
În urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţa comună din zilele de

29.03.2001 şi 02.04.2001  asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul
2001, s-au desprins următoarele concluzii:

1. Sumele colectate la Fondul de asigurări sociale de sănătate nu
reprezintă fonduri publice, ci banii persoanelor asigurate, de gestionarea
cărora trebuie să răspundă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . Aceste
fonduri trebuie folosite exclusiv în scopul asigurării stării de sănătate a
populaţiei şi nu în finanţarea deficitului bugetului de stat, aşa cum rezultă
din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994. Pentru protejarea acestor fonduri de
efectele negative ale inflaţiei, s-a elaborat de către membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi a Comisiei pentru sănătate,
ecologie şi sport a Senatului,un  amendament la Legea Bugetului, conform
căruia disponibilităţile aflate în contul Trezoreriei să fie purtătoare de
dobândă, după cum urmează:

- pentru conturile de disponibilităţi ale Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate  şi ale caselor de asigurări de sănătate, dobânda la
vedere să fie la nivelul dobânzii remunerate la nivelul rezervelor  minime
obligatorii ale băncilor comerciale, de la Banca Naţională;

- pentru conturile de depozit se propune să fie  la nivelul taxei de
scont comunicată de B.N.R. Amendamentul a fost votat în unanimitate.
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2. S-a căzut de acord că propunerile înaintate de Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate privind bugetul fondului de asigurări de sănătate pe
anul 2001 privind majorarea veniturilor şi cheltuielilor sunt realiste, şi ca
atare au devenit amendament al celor două comisii, votat de asemenea în
unanimitate.Indicatorii de fundamentare care au stat la baza dimensionării
veniturilor bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate sunt cei
folosiţi în prognoza macroeconomică de către Ministerul Finanţelor Publice ,
Ministerul de Dezvoltare şi Prognoză şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale. Aceste venituri, care fac obiectul amendamentului  trebuie majorate
cu 595,2 miliarde lei. În ceea ce priveşte capitolul de cheltuieli, acesta ar
urma să fie  majorat cu 2.239,0 miliarde lei pentru asigurarea implementării
sistemului informatic, asigurarea cu medicamente şi unele materiale sanitare
specifice în spitale, pentru tratamentul unor boli cronice şi acordarea de
medicamente, în ambulatoriu cât şi pentru plata rezidenţilor potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.259/2000. Deficitul bugetar se
propune a fi acoperit din excedentul anului precedent.

3. Cele două comisii au apreciat că sunt necesare măsuri
legislative pentru instituţionalizarea unei autonomii reale a Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate, astfel încât aceasta să devină ordonator de credite
principal, respectiv să dispună de posibilitatea utilizării libere a fondurilor
fără nici o ingerinţă din partea Ministerului  Finanţelor Publice aşa cum
funcţionează toate casele de sănătate din Europa. În acest sens este necesar
ca bugetul fondului de asigurări sociale  de sănătate să fie aprobat de către
Parlament, iar utilizarea acestor fonduri să fie controlată de către Curtea de
Conturi.

4. Comisiile au constatat că, odată cu intrarea în vigoare a
Ordonanţei Guvernului nr.32/2001, fondul special pentru sănătate publică a
fost scos din Bugetul de stat pe anul 2001. Ministerul Finanţelor Publice
consideră că, acest fond a fost inclus  în bugetul Ministerului  Sănătăţii şi
Familiei la diferite capitole. Comisiile au constatat însă, că,în anul precedent
o parte din veniturile acestui fond au fost transferate la bugetul de stat fără a
mai fi folosite în domeniul ocrotirii sănătăţii. În aceste condiţii comisiile au
considerat că este necesară abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2001
care a dus la desfiinţarea acestui fond. Măsura se impune cu atât mai mult cu
cât fondul special de sănătate există în ţări unde starea de sănătate a
populaţiei este foarte bună precum Franţa, Germania, Canada, etc., ceea ce
este un argument serios pentru menţinerea acestui fond ca entitate distinctă
în Bugetul de stat pentru Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

5. Comisiile au constatat că, bugetul Ministerului Sănătăţii şi
Familiei, la nivelul capitolului de cheltuieli de personal şi cheltuieli
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materiale, nu acoperă necesarul. Astfel, nivelul cheltuielilor prevăzute pentru
anul 2001, privind salarizarea personalului din unităţile sanitare, nu acoperă
decât salariile pe primele 11 luni, fără a ţine cont de eventualele indexări
salariale. În ceea ce priveşte nivelul cheltuielilor materiale şi acesta
insuficient bugetat, situaţia unităţilor spitaliceşti poate deveni dramatică.
Datoriile acumulate la medicamente şi materiale sanitare, lipsa sumelor
pentru procurarea alimentelor şi nu în ultimul rând, neconsolidarea clădirilor
aferente pot produce grave distorsiuni în acordarea asistenţei medicale.

6. Membrii comisiei au subliniat necesitatea actuală a înţelegerii
faptului că sănătatea reprezintă o prioritate pe plan naţional. Neglijarea
acestui aspect a condus, în ultimii 4 ani, la o gravă depreciere a stării de
sănătate a populaţiei. De exemplu, creşterea incidenţei tuberculozei ne
situează pe primul loc în Europa, situaţie fără precedent în ultimii ani. Lipsa
medicamentaţiei necesare pentru bolnavii cronici precum şi a prescrierii
medicamentelor compensate şi gratuite se alătură unui tablou de ansamblu
negativ  care ne îndepărtează de idealul nostru de a intra în structurile
Comunităţii Europene.

Avându-se în vedere concluziile mai sus prezentate, Comisia
pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate,
ecologie şi sport a Senatului au avizat favorabil proiectul Legii bugetului de
stat pe anul 2001 şi au propus o serie de amendamente care vizează
revigorarea bugetului pentru sănătate şi solicită factorilor implicaţi să
manifeste mai multă fermitate în susţinerea intereselor sistemului sanitar.

La punctul al doilea al ordinii de zi, cele două comisii au
acordat un vot favorabil proiectului Legii asigurărilor sociale de stat pe anul
2001.

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru sănătate şi
familie a Camerei Deputaţilor au absentat : în ziua de 29.03.2001 � 1 deputat
� dl.dep.Ioan Mircea Paşcu (Grupul Parlamentar al PDSR) , iar în ziua de
02.04.2001 � 2 deputaţi � dna.dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al
PDSR) şi dl.dep.Ioan Mircea Paşcu (Grupul Parlamentar al PDSR) .

                                                    PREŞEDINTE,

DEP.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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