
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/742/ 18  decembrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 17  şi 18.12.2002   

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

17.12.2002  între orele 15,00 � 18,00,   iar în ziua de 18.12.2002 între orele 9,00

� 15,00,  având următoarea ordine de zi:

1. Informare privind sinteza constatărilor rezultate din controlul

efectuat la Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate privind exerciţiul financiar bugetar al anului 2001.

2. Audieri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice.

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice ( procedură de

urgenţă).

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în

unanimitate.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a

subliniat că, la solicitarea Biroului Permanent şi a doamnei dr.Daniela Bartoş,

ministrul sănătăţii şi familiei, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa

din 17.12.2002, să amâne dezbaterea raportului asupra propunerii legislative

privind formarea profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor.
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În acest sens, la propunerea domniei sale, comisia a hotărât, în unanimitate, ca

raportul iniţial nr.28/490/4 iulie 2002 şi raportul suplimentar nr.28/717/12

decembrie 2002 asupra propunerii legislative, să facă obiectul unui raport de

înlocuire , pentru a facilita desfăşurarea dezbaterilor în Plenul Camerei

Deputaţilor.

La primul punct al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei a prezentat sinteza constatărilor rezultate din controlul

efectuat de către Curtea de Conturi la Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate privind exerciţiul financiar bugetar al anului

2001.

Din verificările efectuate s-au constatat grave abateri financiar-

contabile privind la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale

Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

Astfel, la creditele bugetare aprobate în bugetul de venituri şi

cheltuieli al Ministerului Sănătăţii şi Familiei , Curtea de Conturi a constatat că,

suma totală de 10.615,2 miliarde lei nu a fost folosită integral pentru plăţile nete

de casă, conducând astfel la imobilizarea sumei de 415,5 miliarde lei.

La estimarea veniturilor bugetului fondului de asigurări sociale de

sănătate pe anul 2001, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a luat în

calcul şi creanţele restante ale contribuabililor care, la sfârşitul anului 2000, erau

de 9.201,5 miliarde lei. De altfel, în perioada 1999 � 2002, bugetul fondului de

asigurări sociale de sănătate  a înregistrat, în permanenţă , mari excedente ( la

sfârşitul anului 2001  excedentul era de 9.200 miliarde lei) care au fost

redirecţionate şi deturnate de la scopul pentru care au fost colectate, asigurarea

sănătăţii populaţiei. La sfârşitul anului 2001 nivelul creanţelor atingea  suma de

16.058 miliarde lei iar, la sfârşitul anului 2002, nivelul creanţelor era de 29.000

miliarde lei, sume care nu au fost înregistrate şi nici folosite în sistemul sanitar.

Referitor la cheltuielile din Fondul asigurărilor sociale de sănătate în

anul 2001 , acestea au fost dimensionate fără a se avea în vedere nivelul

disponibilităţilor financiare care,  la 31.12.2000 erau în sumă de 4.778,3
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miliarde lei. De asemenea, la fundamentarea capitolului de cheltuieli nu s-a avut

în vedere faptul că nivelul datoriilor înregistrate de spitale,la 30.11.2001 era  de

6.423,6 miliarde lei. Aceste datorii acumulate se ridică, în prezent, la suma de

14.200 miliarde lei.

De asemenea  Curtea de Conturi  a constatat, cu privire la situaţiile

financiare întocmite la 31.12.2001 de Ministerul Sănătăţii şi Familiei , că

bilanţul centralizat nu corespunde realităţii întrucât nu au fost înregistrate

mijloacele fixe ( aparatură de înaltă performanţă) finanţate din credite externe, în

sumă de 834 miliarde lei şi împrumuturi externe BIRD în sumă de 110 miliarde

lei. De asemenea, nu au fost înregistrate bunuri materiale în valoare de 7,3

miliarde lei, reprezentând aparatură şi instrumentar medical din rezerva de

Mobilizare, bunuri materiale primite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în cadrul

proiectelor finanţate PHARE.

O situaţie asemănătoare a fost sesizată şi la Casa Naţională de

Asigurări de Sănătate unde la capitolul �mijloace fixe� nu au fost înregistrate

bunuri materiale în valoare de 124,6 miliarde lei. Această sumă a fost

considerată, nejustificat investiţie în curs ( sediu Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate ) deşi, la data controlului, aceasta era recepţionată şi pusă în funcţiune.

Cu privire la legalitatea stabilirii şi încasării veniturilor, Curtea de

Conturi a constatat că Ministerul Sănătăţii şi Familiei a înregistrat la data de

31.12.2001 suma de 1,1 miliarde lei, reprezentând majorări de întârziere datorate

bugetului de stat, în obligaţia Companiei Naţionale �Unifarm� SA.

De asemenea, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a raportat, prin

contul de execuţie, un grad de realizare a veniturilor de 99,9 % deşi creanţele

restante la data de 31.12.2001 şi în valoare de 16.058 miliarde lei scădeau gradul

de realizare a veniturilor cu 38 %. Prelungirea perioadei de încasare a acestora a

dus la neconstituirea resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor

angajate de unităţile sanitare.

În ceea ce priveşte  gestionarea valorilor materiale şi băneşti, Curtea

de Conturi a constatat că există stocuri de medicamente, din Rezerva de
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Mobilizare, al căror termen de valabilitate era expirat, creându-se astfel o

pagubă în valoare de 364,4 milioane lei. Pentru  recuperarea prejudiciului a fost

sesizat Colegiul Jurisdicţional pentru  stabilirea răspunderii civile delictuale.

În acest sens, comisia a hotărât ca, în luna februarie 2003, toate aceste

aspecte să fie analizate în cadrul unei şedinţe de  comisie  împreună cu ministrul

sănătăţii şi familiei, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai

Ministerului Finanţelor Publice şi reprezentanţi ai Curţii de Conturi .

La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi , comisia a audiat punctele de

vedere  a specialiştilor din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ai Agenţiei

Naţionale a Medicamentului  asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice şi, în continuare a

procedat la dezbaterea pe articole a proiectului  de lege.

În urma audierilor şi dezbaterilor generale, care au avut loc, s-au

desprins următoarele aspecte principale :

- Promovarea acestui proiect de lege este necesară, întrucât Legea

nr.508/2002 privind produsele cosmetice a abrogat prevederile punctelor 21 şi

22 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.340/1992 privind regimul de

import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură precum şi altor mărfuri

periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător. Prin

abrogarea prevederilor respective au fost excluse de la procedura de acord,

abilitare şi avizare a licenţelor, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr.340/1992,

şi alte categorii de produse decât cele cosmetice la care face referire Legea

nr.178/2000. În consecinţă, au apărut unele dificultăţi cu implicaţii

administrative şi posibil economice, prin litigiile cu importatorii şi instituţiile

implicate în procesul de abilitare a importurilor , datorită unor interpretări

diferite ale textului de lege. Pentru clarificarea acestor interpretări, s-a propus

acest  proiect de lege care cuprinde reglementări privind produsele care nu

corespund definiţiei produselor cosmetice, în sensul Legii nr.178/2000 şi care au
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un potenţial impact asupra sănătăţii publice. Acestea sunt supuse în continuare

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.340/1992.

- De asemenea, pentru a clarifica care dintre  produsele cosmetice  se

supun procedurii de acord, abilitare şi avizare a licenţelor, reprezentanţii

Ministerului Sănătăţii şi Familiei au propus completarea listei codurilor tarifare

din anexa propusă din Codul Vamal de Import a României.

- Este necesară emiterea, în regim de urgenţă, de către Ministerul

Sănătăţii şi Familiei a normelor şi instrucţiunilor de aplicare a Legii privind

produsele cosmetice care, în conformitate cu Directiva UE au fost trecute la

notificare simplă. Prin neomologarea acestor produse , în prezent, pe piaţa

românească au pătruns o serie de produse cosmetice de proastă calitate,

necorespunzătoare din punct de vedere sanitar şi care pot produce alergii sau

boli ale pielii.

Pentru a soluţiona aceste probleme, comisia a hotărât să înainteze  o

adresă prin care să solicite Ministerului Sănătăţii şi Familiei ca, în termen de 2

luni,  să emită instrucţiuni privind exercitarea controlului pe piaţă al produselor

cosmetice.

În continuare, comisia a examinat proiectul de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice. În

urma dezbaterilor pe articole, comisia a hotărât, în unanimitate, adoptarea

proiectului de lege cu amendamentele care vor face obiectul raportului comisiei.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) au abesntat motivat

doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) şi

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

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


