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 La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi. 

 Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei . 

 La lucrările comisiei participă în calitate de invitaţi: 

- Doamna Edit Szarka, consilier de conturi, Curtea de Conturi 

a României ; 

- Dl.Vasile Ciurchea, director general, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate ; 

- Doamna Liliana Mihai, director, serviciul juridic al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate ; 

- Dl.Tănase I., director general adjunct, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate ; 

- Doamna Elena Bărbuţă, director general al Direcţiei 

Generale Buget , Ministerul Sănătăţii ; 

- Doamna Anca Gabriela, consilier, Ministerul Sănătăţii ; 

- Dl. Popescu Moise, director adjunct, Ministerul Finanţelor 

Publice ; 

Administrator
Original



- Dl.prof.dr.Gabriel Mircescu, Spitalul Clinic Universitar 

„Carol Davila”; 

- Dl.Mircea Oprescu, director, OPREMI MEDFARM SRL; 

- Dl.Liviu Mănăilă , International Finance Corporation. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei care supune la vot, iar comisia adoptă, în 

unanimitate, următoarea ordine de zi: 

 

1. Audieri privind modul de finanţare a sistemului de asigurări 

sociale de sănătate după cum reiese din Raportul Curţii de Conturi a 

României în urma controlului efectuat la Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate . 

2. Audieri privind modul de funcţionare şi finanţare a 

serviciilor de dializă în România.  

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 
La punctul 1 comisia a procedat la audieri privind modul de 

finanţare a sistemului de asigurări sociale de sănătate după cum reiese din 

Raportul Curţii de Conturi a României în urma controlului efectuat la 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei arată că Biroul comisiei a hotărât să urmărească modul în care  

s-a făcut finanţarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. După 

audierea reprezentantului Curţii de Conturi a României care prezintă 

Raportul Curţii de Conturi a României şi în urma discuţiilor din comisie, 
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membrii aceştia vor hotărî ce soluţii sunt necesare pentru îmbunătăţirea 

finanţării şi eficientizarea activităţii sistemului sanitar. 

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei propune, iar comisia votează în unanimitate ca 

reprezentantul Curţii de Conturi a României să prezinte Raportul Curţii 

de Conturi a României , după care invitaţii să-şi prezinte punctele de 

vedere şi la final membrii comisiei să adreseze întrebări şi să facă 

comentarii şi propuneri. 

Doamna Edith Szarka după ce subliniază că, până în prezent, 

colaborarea cu Comisia pentru sănătate şi familie a fost de un real folos 

pentru ambele părţi, arată că raportul Curţii de Conturi a României  

Capitolul Sănătate se referă  la modul de fundamentare a veniturilor şi 

cheltuielilor din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe 

2003 şi fundamentarea indicatorilor în bugetul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate pe 2004. 

Constatările Curţii de Conturi a României din anul 2003 sunt 

aceleaşi cu cele din anul 2002. 

Astfel, veniturile din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nu au fost bine fundamentate deoarece preşedintele Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate , ca ordonator de credite, a estimat o 

sumă pe care a prezentat-o Ministerului  Finanţelor Publice . Acesta, 

conform principiului „venituri = cheltuieli” care păstrează echilibrul 

bugetar, a micşorat suma propusă de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate . Faptul că Ministerul Finanţelor Publice limitează colectarea 

veniturile de la asiguraţi numai pentru a se cheltui mai puţin este un 

nonsens. 

Domnia sa subliniază că la un buget bine fundamentat, veniturile 

trebuie să fie mai mari decât cheltuielile, tocmai pentru a exista o rezervă 

care să fie folosită în cazul apariţiei unor situaţii neaşteptate. Acest lucru 
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era posibil deoarece contribuabilii, atât persoane fizice cât şi juridice, sunt 

buni plătitori; datoriile privind contribuţiile la asigurări sociale de 

sănătate nu sunt mari. De altfel, subliniază domnia sa , în sănătate s-au 

colectat foarte mulţi bani. 

Referitor la cheltuielile din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi acestea au fost limitate de către Ministerul Finanţelor Publice 

pe principiul „ nu se poate cheltui mai mult decât veniturile”. 

În ceea ce priveşte introducerea arieratelor în bugetul de venituri, 

Ministerul Finanţelor Publice a hotărât că acestea aparţin perioadei 

anterioare fundamentării bugetului Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi, ca urmare, nu pot fi incluse în bugetul anului respectiv. 

Rezultă că, din start, bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a 

fost defectuos alcătuit . Cu toate că s-au colectat foarte mulţi bani, la 

sfârşitul anului 2001 s-au înregistrat 7.000 miliarde lei disponibilităţi, iar 

la sfârşitul anului 2002 15.000 miliarde lei deoarece Ordonanţa 

Guvernului nr. 150/2002 privind asigurările sociale de sănătate 

precizează că disponibilităţile se reportează pentru următorul an, acestea 

trebuiau să se regăsească pe prima poziţie din capitolul venituri. Atât în 

anul 2002 cât şi în anul 2003 Ministerul Finanţelor Publice nu a acceptat 

ca disponibilităţile să se reporteze la începutul  anului următor, cu aceiaşi 

destinaţie. 

Din constatările Curţii de Conturi a României reiese cu claritate că 

la 31 decembrie 2003 a fost un excedent de peste 7.000 miliarde lei. 

Împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie s-a reuşit să se facă o 

serie de demersuri privind efectuarea unui control bugetar în primul 

trimestru al anului 2003 pentru ca la rectificările de buget să se introducă 

arieratele. În urma unui efort susţinut s-a reuşit recuperarea a 5.000 

miliarde lei, în luna iunie rămânând  ca la sfârşitul anului 2003                 

( noiembrie ) să se recupereze şi restul de sumă prin o nouă rectificare de 
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buget, lucru care nu s-a realizat. În această situaţie datoriile spitalelor se 

puteau şterge, apreciază domnia sa . Dl.G.Gherghina, fost secretar de stat 

în Ministerul Finanţelor Publice , a afirmat la timpul respectiv că vrea să 

facă ordine în construcţia bugetară, domnia sa nu a vrut să respecte legea 

şi recomandările FMI care preciza că banii contribuabililor nu pot fi 

folosiţi pentru acoperirea altor sectoare şi , ca urmare, disponibilităţile 

trebuie reportate pentru anul următor cu aceiaşi destinaţie. 

Doamna Edit Szarka subliniază, încă odată, că „în sănătate sunt 

mulţi bani”. 

În continuare, domnia sa arată că începând cu 1 ianuarie 2004 

colectarea contribuţiilor la asigurări sociale de sănătate se face de către 

Agenţia Naţională de Colectare care este subordonată Ministerului  

Finanţelor Publice . Curtea de Conturi a României , prin doamna Edit 

Szarka , a făcut o documentare la cele 42 trezorerii judeţene pentru a 

vedea dacă debitele privind sănătatea sunt contabilizate separat şi a 

constatat că acest lucru nu s-a realizat, toţi banii colectaţi de Agenţia 

Naţională de Colectare ( contribuţii la asigurările de sănătate, la pensii, 

şomaj ) sunt în acelaşi fond. În prezent, nu se ştie ce sumă comunică 

trezoreriile judeţene la casele judeţene de asigurări de sănătate, nu s-au 

găsit acte care să arate ce reprezintă din punct de vedere contabil aceste 

sume colectate şi, în plus, s-au constatat greşeli foarte mari. 

Referitor la colecta contribuţiilor la asigurări sociale de sănătate , 

doamna Edit Szarka apreciază că la casele de asigurări sociale de sănătate 

exista atât o dotare informatică foarte bună, cât şi un corp de control 

eficient care urmărea permanent încasarea veniturilor pentru bugetul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ; toate acestea au dispărut după 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Colectare, corpul de control, parţial, a 

fost preluat de Ministerul Finanţelor Publice care „ probabil nu are timp 

pentru aceste probleme pe care le consideră minore.” 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune să se 

schimbe ordinea desfăşurării lucrărilor deoarece s-au prezentat probleme 

succinte; în consecinţă să se pună întrebări doamnei Edit Szarka, iar 

punctul doi din ordinea de zi să se discute în paralel cu punctul unu din 

ordinea de zi. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca cele două puncte din ordinea 

de zi să se dezbată separat. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru este de acord cu propunerea făcută 

de dl.dep.dr.Paveliu Sorin . 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu susţine propunerea dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu doreşte să cunoască care este valoarea 

datoriilor la asigurările de sănătate şi propune ca Comisia pentru sănătate 

şi familie împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială să se 

implice activ în urgentarea recuperării acestora. 

Doamna Edit Szarka răspunde că, Curtea de Conturi a României 

efectuează controalele după încheierea anului respectiv, deci pentru anul 

2003 controlul s-a făcut în anul 2004. Partea datoriilor nu este 

semnificativă, atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice plătesc la 

timp contribuţia de asigurări de sănătate pentru a nu avea probleme atunci 

când au nevoie de asistenţă medicală. 

Contribuţiile care se colecteazăă la asigurări de sănătate sunt foarte 

mari. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică întreabă dacă deturnarea de fonduri 

este caz penal. Domnia sa subliniază că medicii au afirmat permanent că 

banii pentru sănătate „sunt ascunşi”. 

Doamna Edit Szarka răspunde că nu se poate face afirmaţia directă 

că este  deturnare de fonduri, deoarece legiuitorul ( Ministerul Finanţelor 

Publice ) a elaborat norme de funcţionare ale trezoreriilor care au fost 
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avizate de Banca Naţională a României. Conform legii există un fond 

special în care se depun banii însă pe de o parte acestea se 

depersonalizează , iar pe de altă parte, parţial, sunt folosiţi de Ministerul 

Finanţelor Publice pentru acoperirea unor găuri din economie. La 

solicitarea Curţii de Conturi a României , Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi Ministerul Sănătăţii au purtat o corespondenţă cu Ministerul 

Finanţelor Publice pentru a reglementa această situaţie însă Ministerul 

Finanţelor Publice a refuzat. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că, conform statisticii la sfârşitul 

anului 2002 exista un excedent de 15.000 miliarde lei, iar la sfârşitul 

anului 2003 de 7.000 miliarde lei. În anul 2004 s-a cheltuit mai mult 

decât cei 7.000 miliarde lei. 

Având în vedere dinamica cifrelor , domnia sa întreabă dacă, în 

prezent, există sume colectate de la contribuabili şi necheltuite ? 

Doamna Edit Szarka arată că, construcţia bugetară pe anul 2004 s-a 

analizat de către Curtea de Conturi a României printr-o decizie internă. 

Suma de 7.000 miliarde lei înregistrată la sfârşitul anului 2003  nu s-a 

regăsit în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . Această 

sumă trebuia să apară la prima poziţie din buget, deoarece era un fond 

aparte, dar nu s-a întâmplat acest lucru. La construcţia bugetului Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate s-a luat în calcul numai veniturile 

curente, atât în anul 2002, 2003 cât şi în anul 2004. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan se declară nemulţumit de răspuns şi 

întreabă din nou dacă sunt înregistrate în acte sume care nu au fost 

cheltuite. 

Doamna Edit Szarka răspunde că la 1 ianuarie 2004 exista un 

excedent de 7.000 miliarde lei care nu au fost luaţi în calcul la întocmirea 

bugetului pe anul 2004; în consecinţă, aceşti bani s-au pierdut. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că în anul 2002 au existat 15.000 

miliarde lei disponibilităţi. Însă tot în anul 2004 pensionarii au fost scutiţi 

de contribuţia de 6,5 % la asigurările sociale de sănătate, ceea ce a dus la 

un deficit bugetar de 1.100 miliarde lei. Această situaţia s-a menţinut şi în 

continuare, iar dacă s-ar face un calcul s-ar ajunge în prezent la un deficit 

bugetar de 8.000 miliarde lei ( sumă care reprezintă 6.5 % contribuţie la 

asigurări de sănătate şi 0,5 % contribuţie pentru accidente şi boli 

profesionale ). Este adevărat că Ministerul Finanţelor Publice nu a inclus 

disponibilităţile în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, dar 

aceste sume se găsesc în Trezoreria Statului; opinia domniei sale este că 

nu se poate pronunţa dacă procedura folosită de Ministerul Finanţelor 

Publice privind păstrarea banilor în Trezoreria Statului este legală sau nu. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că mecanismul de rulare a celor 

7.000 miliarde lei constă în folosirea acestora pentru alte scopuri de la 1 – 

28 ale lunii , lucru posibil deoarece sunt dispuşi într-un cont mobil, după 

care de la 28 la 1 ale lunii se întorc în trezoreria Statului. În consecinţă, 

suma de 7.000 miliarde lei a fost consumată, iar scutirile unor datornici    

( exemplu Societatea Căile Ferate Române ) în valoare de aproximativ 

3.000 miliarde lei au dispărut printr-o ordonanţă de urgenţă care a devenit 

lege şi, ca urmare, bugetul s-a diminuat. 

În prezent, în bugetul pentru sănătate există un deficit de 

aproximativ 9.000 miliarde lei care ar fi trebuit să se acopere, Ministerul 

Sănătăţii alocând numai 2.000 miliarde lei . 

Doamna Edit Szarka arată că sumele de 15.000 miliarde lei şi 

7.000 miliarde lei există însă Ministerul Finanţelor Publice i-a folosit 

pentru alte priorităţi. În Raportul Băncii Mondiale din anul 2002 se atrage 

atenţia că banii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate acoperă găurile 

negre din economie. Domnia sa subliniază că disponibilităţile trebuiau 
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înscrise ca poziţie separată în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pentru anul următor. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică apreciază că şi Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate este vinovată deoarece a premiat personalul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru economiile realizate la 

capitolul „Cheltuieli”, în timp ce medicii care au depăşit plafoanele 

stabilite au fost penalizaţi. 

Doamna Edit Szarka arată că premierile făcute la casele de 

asigurări au la bază realizarea unor indicatori de performanţă. În ceea ce 

priveşte statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , cu toate că 

Legea nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate prevede 

autonomia acesteia, în prezent Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

este subordonată Ministerului Sănătăţii , preşedintele Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate având funcţia de secretar de stat în Ministerul 

Sănătăţii .În consecinţă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu poate 

fi autonomă pentru că nu are putere de decizie. În această situaţie 

Ministerul Sănătăţii , ca ordonator principal de credite are obligaţia de a 

se lupta mai mult cu Ministerul Finanţelor Publice . 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că disponibilităţile nu au fost 

incluse în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate deoarece 

Ministerul Finanţelor Publice nu a respectat nici o regulă privind 

construcţia bugetară; bugetul spitalelor a fost stabilit la o sumă fixă, 

motiv pentru care au apărut disponibilităţile. 

În construcţia bugetului nu s-a ţinut cont de nivelul de colectare a 

contribuţiilor la asigurările de sănătate, lucru remarcat şi de Curtea de 

Conturi a României şi Banca Mondială. 

În ceea ce priveşte Raportul Curţii de Conturi a României , după 

opinia domniei sale trebuie completat cu următoarele : analiza modului de 

abordare de sistem ( de exemplu stimulente acordate); respectarea unei 
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reguli privind repartiţia  bugetului în teritoriu la casele de asigurări de 

sănătate; propunerile Curţii de Conturi a României pentru a corecta 

situaţia privind disponibilităţile şi modul cum se gestionează bugetul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , precum şi sesizarea de către 

Curtea de Conturi a României a instituţiilor abilitate pentru încălcarea 

legii şi măsurile pe care Curtea de Conturi a României le-a luat pentru 

constatările făcute. 

Doamna Edit Szarka arată că a prezentat, pe scurt, doar construcţia 

bugetului. Raportul Curţii de Conturi a României este de aproximativ 100 

pagini şi prezintă atât ce se întâmplă cu cheltuielile şi veniturile, cât şi 

alte probleme. Curtea de Conturi a României este o instituţie superioară 

de control care funcţionează sub Parlamentul României şi nu are în 

atribuţii analiza modului cum a fost abordat sistemul de sănătate. Curtea 

de Conturi a României a constatat prejudiciile aduse sistemului de 

sănătate, de exemplu folosirea nelegală a banilor. Acest prejudiciu se 

regăseşte în instanţe din toată ţara, Curtea de Conturi a României având 

posibilitatea de a prezenta o situaţie în acest sens. Curtea de Conturi a 

României nu are o instanţă, iar domnia sa nu poate vorbi de infracţiuni. 

În ceea ce priveşte legătura Curţii de Conturi a României cu 

Ministerul Finanţelor Publice domnia sa arată că această atribuţie revine 

unui alt coleg care controlează Ministerul Finanţelor Publice . Împreună 

au întocmit o situaţie privind constatările legate de bugetul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate pe care au înaintat-o domnului Ionuţ 

Popescu, ministrul finanţelor publice, pentru soluţionare. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă ce măsuri a luat Ministerul 

Sănătăţii în cazul prezentat în Raportul Curţii de Conturi a României 

referitor la încheierea de către Casa de asigurări de sănătate Arad a unui 

contract de furnizare de servicii medicale cu SC Euromedic SRL în 

valoare de 3 milioane dolari pe an. 
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Dl.dep.Movilă Petre propune ca Curtea de Conturi a României să 

înainteze comisiei Raportul Curţii de Conturi a României – capitolul 

„Sănătate” pentru a se putea analiza punctual fiecare aspect trata în 

acesta. 

Doamna Edit Szarka arată că, Curtea de Conturi a României după 

constatările efectuate întocmeşte un raport tehnic care se publică în 

Monitorul Oficial al României. 

Dl.dep.Movilă Petre solicită, încă odată, Raportul Curţii de Conturi 

a României – capitolul „Sănătate” care să fie discutat în comisie pentru a 

se vedea unde au greşit. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că observaţiile Curţii de 

Conturi a României sunt pertinente. Domnia sa apreciază că au existat 

contracte cu spitalele preferenţiale deoarece, pe aceiaşi indicatori, o serie 

de spitale au primit bugete diferite. De asemenea au existat avantaje 

preferenţiale pe criterii politice, exemplu licitaţii electronice. Pe de altă 

parte, pentru soluţionarea unor probleme sociale, Guvernul a dorit un 

buget consolidat. Domnia sa a avut o serie de confruntări pe această temă 

cu domnul Decebal Traian Remeş, fost ministru de finanţe. 

 Referitor la disponibilul la sfârşitul anului 2002 în valoare de 

15.000 miliarde  lei, dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru apreciază că sunt bani 

artificiali. 

În ceea ce priveşte păstrarea banilor pentru sănătate în Trezoreria 

Statului, consideră că aceştia sunt folosiţi de stat după bunul plac, iar 

dobânda acordată de 10 % este foarte mică comparativ cu băncile. Era 

mai avantajos pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să depună 

banii la BCR care acordă o dobândă mai mare, mai ales că în anul 2005 

nu se vor mai colecta bani în exces deoarece numărul pensionarilor va 

creşte. De asemenea , bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

pe anul 2005 este diminuat atât din cauza medicamentelor compensate cu  
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90 %, hotărâre stabilită în 2004 cu plata, parţial, în primul trimestru al 

anului 2005, cât şi din cauza datoriilor spitalelor ( care şi-au plătit 

datoriile doar până în anul 2002). În acest moment, afirmă domnia sa 

„vorbim despre o sărăcie” deoarece în România se alocă 60 euro/locuitor, 

mult prea puţin faţă de celelalte state europene ( de exemplu Ungaria – 

400 euro/locuitor). 

În continuare, dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că regularizările 

bugetare pentru spitale sunt făcute cu mare întârziere de exemplu Spitalul 

„Sf.Ioan” nu a primit nici în prezent 40 miliarde lei, rezultaţi după 

efectuarea regularizărilor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că în 

legislatura 2000 – 2004 Comisia pentru sănătate şi familie a făcut o serie 

de demersuri atât prin memorandumuri înaintate la Preşedinţia României, 

la Ministerul Finanţelor Publice , Ministerul Sănătăţii şi Curtea de 

Conturi a României şi prin propuneri legislative şi amendamente la 

bugetul de stat – Capitolul „Sănătate” pentru intrarea în legalitate a 

gestionării banilor pentru sănătate. Aceste demersuri vor continua şi în 

această legislatură. Disponibilul de 22.000 miliarde lei trebuie să se 

regăsească în bugetul pentru sănătate şi, în acest sens, Curtea de Conturi a 

României trebuie să emită o decizie către Ministerul Finanţelor Publice 

care să cuprindă măsuri de recuperare a banilor după care se va vedea ce 

se poate recupera, cum vor fi recuperaţi aceşti bani şi cine răspunde. 

Este o realitate că cei 22.000 miliarde lei au fost folosiţi pentru 

acoperirea unor goluri din alte sectoare, dar acest fapt nu înseamnă că 

banii din sănătate se pot folosi în alt scop şi că legea nu trebuie 

respectată. 

Deturnarea banilor înseamnă atât încălcarea legea finanţelor 

publice, cât şi Constituţia României care prevede păstrarea destinaţiei 
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pentru care au fost colectate contribuţiile. Domnia sa subliniază că dacă 

suma de 22.000 miliarde lei ar reveni în sistem s-ar plăti toate datoriile. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă ce sume de bani au , în prezent, 

Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi cât din 

bugetul pentru sănătate pe anul 2005 a fost cheltuit în anul 2004. 

Ministerul Finanţelor Publice a afirmat că prin rectificările anuale o parte 

din disponibilităţile în valoare de 22.000 miliarde lei vor intra în sistemul 

de sănătate şi ca urmare are obligaţia de a găsi aceşti bani. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că Ministerul Sănătăţii şi Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să clarifice problema 

disponibilităţilor în valoare de 22.000 miliarde lei , există aceşti bani şi 

unde sunt ? 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că nici 

Ministerul Sănătăţii şi nici Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu 

pot să fie învinuiţi deoarece „niciodată nu au văzut aceşti bani”, însă 

existenţa lor a fost dovedită de Curtea de Conturi a României şi Banca 

Mondială la Capitolul V. Domnia sa pune aceiaşi întrebare retorică „unde 

sunt banii?” 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu întreabă de când apare în buget 

excedentul ce nu rămâne în sistemul de sănătate din acest excedent, ce 

mecanism se foloseşte pentru a face posibil să nu apară în buget acest 

excedent şi dacă fenomenul se continuă şi în prezent. 

Doamna Edit Szarka arată că domnia sa se ocupă de sănătate din 

anul 2002, an în care a constatat un excedent în bugetul Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate . Problema construcţiei bugetare este 

fundamentală. În anii 2002 şi 2003 Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate  nu a fost lăsat să-şi fundamenteze bugetul de venituri şi 

cheltuieli în funcţie de valoarea colectărilor contribuţiilor la asigurările de 

sănătate. Aceasta a făcut ca la sfârşitul anului 2002 să existe un disponibil 
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deoarece banii se adunau peste prevederile bugetare. Deci veniturile erau 

subdimensionate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că în 

bugetele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe 2000 – 2004 

veniturile au fost mai mari decât cheltuielile. Comisia pentru sănătate şi 

familie , având în vedere faptul că veniturile trebuiau raportate la cât se 

putea colecta iar cheltuielile la cât era necesar, a făcut amendamente la 

buget care prevedeau ca veniturile să fie egale cu cheltuielile , ceea ce nu 

s-a acceptat decât în anul 2004.  Ministerul Finanţelor Publice a tăiat din 

sumele propuse de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în proiectul 

de buget sume care au fost susţinute şi de Ministerul Sănătăţii ( au existat 

dovezi clare prezentate de dl.prof.dr.Sorin Oprescu). 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că scutirea pensionarilor de la 

plata contribuţiei a fost „ o mare păcăleală a Ministerului  Finanţelor 

Publice „. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu consideră că, comisia trebuie să se 

preocupe de modul cum sunt folosiţi banii în sănătate. Domnia sa întreabă 

pe ce criterii se face distribuirea banilor la farmacii pentru medicamentele 

gratuite şi compensate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune limitarea timpului pentru 

dezbaterea punctului unu din ordinea de zi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

propunerea făcută şi propune ca termen limită ora 12,15. 

Comisia este de acord cu această propunere. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel întreabă dacă disponibilul de 22.000 

miliarde lei mai există şi dacă este înregistrat în prezent. 

Doamna Edit Szarka afirmă că este convinsă că nu există deoarece 

banii au fost despersonalizaţi. Primul semnal a fost când a insistat la Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate ca la rectificarea din iunie 2004 să 
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solicite Ministerului  Finanţelor Publice arierate de 9.000 miliarde lei       

( din totalul de 15.000 miliarde lei) . Nu s-a putut acoperi decât 5.000 

miliarde lei, ceea ce înseamnă că banii nu mai existau. Dacă legiuitorul 

afirmă că banii pentru sănătate sunt într-un fond special personalizat, 

atunci cum s-au putut depersonaliza aceştia. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică întreabă dacă a fost o sabotare a 

sistemului sanitar. 

Doamna Edit Szarka răspunde  că , Curtea de Conturi a României 

are atribuţii numai de supraveghere dacă banii sunt utilizaţi cu temei 

legal. Cu toate că, Curtea de Conturi a României nu face şi studii de 

eficienţă, din constatările Curţii de Conturi a României privind lipsa 

banilor din sistem reiese lipsa eficienţei folosirii acestora. 

Dl.Vasile Ciurchea arată că are cunoştinţă de existenţa 

disponibilului în valoare de 22.000 miliarde lei, însă subliniază că „aceşti 

bani Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu îi are în fapt.” La 

sfârşitul anului 2002 au rămas din buget 15.000 miliarde lei, la sfârşitul 

anului 2002 – 8.200 miliarde lei, iar la sfârşitul anului 2004 – 7.000 

miliarde lei. La sfârşitul anului 2004 deficitul bugetar a fost de 2.000 

miliarde lei. În prezent disponibilul din cont este de 5.130 miliarde lei şi, 

în prezent, este folosit pentru plata salariilor, iar fondul de rezervă este de 

3.690 miliarde lei. 

La sfârşitul anului 2004 datoriile Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate erau în valoare de 6.495 miliarde lei. 

Pentru bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pe anul 

2005 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  a cerut 109.000 miliarde 

lei; după discuţii cu Ministerul Finanţelor Publice s-a stabilit suma de 

92.000 miliarde lei, însă prin fila de buget Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate a primit 76.000 miliarde lei. 
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În consecinţă, dacă un furnizor are de recuperat bani de la Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate înseamnă că a existat un contract care 

nu a fost bine dimensionat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă dacă 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a fost independent în alcătuirea 

bugetului. 

Dl.Vasile Ciurchea afirmă că „a fost o impunere” din partea 

Ministerului  Finanţelor Publice pentru a stabili cheltuielile mai mici 

decât veniturile. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că, 

întotdeauna Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a făcut alte 

propuneri de buget pe care Comisia pentru sănătate şi familie le-a susţinut 

iar Plenul Parlamentului le-a respins. 

Domnia sa arată că din analiza Raportului Curţii de Conturi a 

României şi din discuţii rezultă că: 

- an de an, bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate a fost construit defectuos datorită limitelor bugetare impuse 

de Ministerul Finanţelor Publice; 

- modul de fundamentare al veniturilor şi cheltuielilor înscrise 

în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , precum şi 

legalitatea folosirii banilor din contribuţiile asiguraţilor au fost încălcate 

sistematic de către Ministerul Finanţelor Publice ; 

- Curtea de Conturi a României va emite o decizie către 

Ministerul Finanţelor Publice pentru a se recupera disponibilul de 22.000 

miliarde lei şi pentru a se stabili cine se face vinovat de această deturnare 

de bani pentru acoperirea unor goluri din economie de încălcarea legii şi a 

Constituţiei României. Ministerul Finanţelor Publice este obligat prin 

lege să aducă la îndeplinire această decizie şi să soluţioneze problemele 

ridicate în decizia Curţii de Conturi a României; 
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- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să îşi 

recapete funcţia de colector a contribuţiilor la asigurările de sănătate. 

Colectarea se face bine în sistemul de asigurări de sănătate fiind foarte 

mulţi bani, asiguraţii îşi achită contribuţia la timp şi, în plus, ar fi dispuşi 

să plătească mai mult pentru a-şi asigura sănătatea; 

- Comisia pentru sănătate şi familie va organiza noi audieri 

peste 14 zile pentru a discuta concluziile care se desprind din Raportul 

Curţii de Conturi a României complet, urmând a se stabili şi măsuri 

necesare. 

 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la audieri privind 

modul de funcţionare şi finanţare a serviciilor de dializă în România. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că aceste 

audieri sunt necesare deoarece au fost semnalate comisiei disfuncţii 

privind modul de finanţare a serviciilor de dializă din România, precum 

cele privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, tarifele practicate 

de SC Euromedic România SRL şi modul de desfăşurare a licitaţiilor 

privind privatizarea serviciilor de dializă. 

Referitor la tarifele practicate de SC Euromedic România SRL 

pentru un RMN la care pacientul care nu are trimitere de la medic, 

domnia sa arată că acestea sunt foarte mari ( 120 dolari) comparativ cu 

cele practicate de Spitalul Militar Central Bucureşti ( 42 dolari).  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că nu 

este bine ca Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să facă o astfel de 

diferenţiere, însă este de acord că trebuie să existe tarife diferenţiate. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că SC Euromedic România SRL are 

emisari care solicită trimiteri de la medicii de familie din judeţe pentru 

pacienţi care să efectueze RMN-uri prin SC Euromedic România SRL. 
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Domnia sa doreşte să cunoască cine a dat asemenea dispoziţii, de ce Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate a plătit anticipat aceste prestaţii 

medicale, în timp ce spitalele acumulează datorii pe care nu le pot plăti şi 

dacă Curtea de Conturi a României a analizat acest aspect. Este vorba de 

mii de miliarde de lei şi cineva trebuie să răspundă. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că şi domniei sale i s-au cerut 

bilete de trimitere pentru RMN. 

Doamna Edit Szarka arată că Curtea de Conturi a României nu are 

dreptul de a interveni într-o relaţie contractuală de exemplu  cea existentă 

între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi SC Euromedic. 

Contractele sunt anuale şi conţin anumite clauze, singurul organism care 

poate interveni este ordonatorul principal de credite. 

Dl.Vasile Ciurchea arată că SC Euromedic România SRL este un 

centru de imagistică de referinţă înfiinţat la Arad, cu filiale în toată ţara 

care funcţionează non stop. Contractul încheiat de către Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate cu SC Euromedic România SRL prevede o sumă 

fixă negociată pentru pachete de servicii medicale. Plata/tarif este 

specificată în Contractul-cadru şi în normele Contractului-cadru. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că s-a solicitat plata anticipată a unor 

servicii care nu au fost prestate, de exemplu la Spitalul judeţean Ploieşti 

s-a cerut de către casa judeţeană de asigurări încheierea unui contract 

pentru efectuarea a 250 de tomografii/lună, ceea ce este incorect întrucât 

medicul nu poate şti câţi pacienţi au nevoie de o asemenea investigaţie. 

Domnia sa a refuzat un asemenea contract, însă cunoaşte că un spital din 

Valea Jiului a acceptat pentru că preşedintele Casei judeţene de asigurări 

de sănătate Dolj a făcut presiuni. 

Dl.Vasile Ciurchea arată că fiind un contract cu sumă fixă, 30 % 

din valoarea lui se plăteşte la începutul lunii, iar la 70 % la sfârşitul lunii. 
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Dl.dep.dr.Diaconescu Renică întreabă de ce nu se respectă ordinul 

ministrului sănătăţii care stabileşte tarife pentru fiecare investigaţie 

medicală. 

Dl.Vasile Ciurchea răspunde că ordinul ministrului sănătăţii se 

aplică numai în cazul contractelor cu furnizorii de servicii medicale. În 

ceea ce priveşte afirmaţia dl.dep.dr.Luchian Ion privind presiunile 

preşedinţilor de case de asigurări asupra spitalelor de a impune 

contractele cu firma SC Euromedic România SRL, domnia sa afirmă că, 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a făcut presiuni asupra 

preşedinţilor de case de asigurări de sănătate pentru încheierea unor astfel 

de contracte. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că, în trimestrul IV al anului 2002, 

Casa de asigurări de sănătate Arad a plătit o sumă de 750.000 dolari 

pentru unele servicii medicale, tariful pentru prestaţie fiind de 100 dolari. 

Este adevărat că legea permite încheierea de contracte pe sumă fixă 

negociată; directorul spitalului din Arad putea să încheie un contract de 

300 milioane dolari dar să fie întocmit corect, ori acesta a încheiat un 

contract dezavantajos. Domnia sa întreabă dacă s-a luat vreo măsură 

împotriva directorului de spital. 

Dl.Vasile Ciurchea răspunde că nu s-a luat nici o măsură împotriva 

directorului de spital. 

Doamna Edit Szarka arată că suma fixă negociată poate fi de 300 

milioane dolari , însă apreciază că trebuia să se ţină cont şi de ordinul 

ministrului sănătăţii care stabileşte tariful/prestaţie. Domnia sa consideră 

că SC Euromedic România SRL nu a luat în considerare ordinul 

ministrului sănătăţii care trebuie respectat, deci cel care trebuie să 

intervină este ordonatorul principal de credite şi nu Curtea de Conturi a 

României care nu are dreptul de a se implica în relaţii contractuale. 
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O situaţie asemănătoare s-a creat şi la Policlinica nr.10 unde 

domnia sa a efectuat un control la solicitarea preşedintelui Comisiei 

pentru sănătate şi familie . Din constatări reiese faptul că s-a introdus un 

tarif suplimentar pentru unele prestaţii suportate de către pacient. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că la 

Policlinica 10 Bucureşti există tarife/prestaţii stabilite de Ministerul 

Sănătăţii . Referitor la tariful suplimentar pentru unele prestaţii directorul 

Policlinicii 10 dl.dr.Şerban Rădulescu a argumentat că tariful/prestaţie 

stabilit de Ministerul Sănătăţii nu este în totalitate acoperit de Casa 

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale 

şi Autorităţii Judecătoreşti şi, în consecinţă, pacientul este obligat la plata 

diferenţei. 

În ceea ce priveşte tarifele/prestaţii la SC Euromedic România 

SRL, domnia sa arată că acestea au depăşit cu mult tarifele stabilite de 

Ministerul Sănătăţii . Domnia sa întreabă dacă este legal să se încheie 

contracte cu tarife atât de mari, precum cel de 120 dolari pentru un RMN 

când o asemenea investigaţie la Spitalul Militar Central Bucureşti costă 

42 dolari. Pot plăti casele de asigurări asemenea sume ? 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă dacă Curtea de Conturi a 

României nu poate interveni în cazul unui management defectuos. 

Doamna Edit Szarka arată că este  vorba de o relaţie contractuală 

este între SC Euromedic România SRL şi Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate , iar Curtea de Conturi a României nu are dreptul de interveni 

într-o relaţie contractuală.  Doamna Edit Szarka subliniază că această 

obligaţie aparţine Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , domnia sa 

având obligaţia de a interveni în discuţiile de faţă , atrăgând atenţia că s-a 

încălcat legea; la  SC Euromedic România SRL nu s-a cercetat în 

amănunt toate investigaţiile şi, ca urmare, nu se poate afla care este 

numărul real de pacienţi. La Casa de asigurări de sănătate Arad registrul 
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era întocmit perfect, însă biletele de trimitere nu cuprindeau toate 

investigaţiile. De aici  rezultă că se putea  limita investigaţiile ( de 

exemplu efectuarea unui  RMN  poate exclude tomografia) . 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că la SC Euromedic România 

SRL plata se face pe pachet de servicii medicale.  „Trebuie să se verifice 

dacă au avut sau nu pacienţi,  iar dacă au făcut un exces cineva trebuie să 

plătească „. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are obligaţia să 

verifice numărul de pacienţi şi costul/pachetul de servicii medicale. 

Doamna Edit Szarka arată că, casele de asigurări de sănătate fac 

plăţile pe baza documentelor justificative prezentate de furnizorul de 

servicii medicale. La SC Euromedic România SRL nu s-a luat în calcul 

fiecare investigaţie, ci s-a plătit un preţ fix negociabil. În ceea ce priveşte 

numărul real de pacienţi investigaţi de către SC Euromedic  România 

SRL, domnia sa nu se poate pronunţa. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că modelul „Euromedic” duce la un 

exces de investigare a pacientului. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că, contractul cu SC Euromedic 

România SRL trebuia încheiat într-un regim concurenţial. Există şi 

proceduri de reziliere dar şi alte posibilităţi. Domnia sa consideră că 

relaţia contractuală între două firme private care îşi administrează propria 

avere este foarte diferită faţă de relaţia contractuală dintre o firmă privată 

şi o unitate publică care angajează bani publici. Dl.dep.Movilă Petre 

afirmă „noi nu cerem ca Curtea de Conturi a României să încalce legea, ci 

să ia măsuri legale.” 

Sunt judeţe sărace ( Iaşi, Botoşani, etc.) unde s-ar fi impus 

înfiinţarea unor centre de imagistică asemănătoare firmei SC Euromedic 

România SRL şi care ar trebui să fie finanţate de stat. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că tariful/prestaţie stabilit de 

Ministerul Sănătăţii se referă la policlinicile cu plată; tarifele practicate de 
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SC Euromedic România SRL sunt stabilite de Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate prin normele la Contractul-cadru. 

Doamna Edit Szarka arată că, contractul cu SC Euromedic 

România SRL este încheiat între doamna dr.Daniela Bartoş, fostul 

ministrul sănătăţii şi SC Euromedic România SRL pe o perioadă de 5 ani. 

Legea finanţelor publice prevede posibilitatea încheierii de contracte 

multianuale,  numai dacă sunt precizate şi sursele financiare multianuale, 

ori în condiţiile în care bugetul pentru sănătate este anual cum a fost 

posibilă încheierea unui contract cu SC Euromedic România  SRL pe 5 

ani. Domnia sa apreciază că toţi trebuie să se supună Codului Civil. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

încheierea unui contract pe 5 ani contravine  prevederilor art.4 alin.(6) din 

Legea finanţelor publice nr.500/2002 şi ale art.39 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, aşa cum se precizează în Raportul 

Curţii de Conturi a României în urma constatărilor la Casa de asigurări de 

sănătate Arad. În consecinţă, contractul cu SC Euromedic România SRL 

înseamnă o risipă din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan apreciază că nici un investitor serios nu 

încheie contracte doar pe 1 an.  Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate doresc contracte multianuale şi, în consecinţă, 

domnia sa apreciază că „dacă acum atacăm SC Euromedic România SRL 

vom avea probleme serioase şi deci trebuie să privim mai nuanţat această 

problemă.” 

În opinia dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  dacă , în condiţiile existenţei 

unei surse de finanţare, nu se acceptă acest contract înseamnă că  

Ministerul Sănătăţii „pierde”, întrucât o investiţie se amortizează foarte 

greu. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

tariful de 120 dolari/RMN  practicat de SC Euromedic România SRL este 
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mult peste cel practicat de Spitalul Militar Central ( 42 dolari/RMN ). 

Această risipă nu se poate face din banii Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi cei ai asiguraţilor. 

Doamna Edit Szarka arată că , pentru România , există posibilitatea 

de a face contracte multianuale numai atunci când va exista şi buget 

multianual. În prezent, numai o casă de asigurări de sănătate privată poate 

încheia astfel de contracte ; pe banii publici nu se pot încheia contracte 

multianuale. 

Dl.Liviu Mănăilă arată că International Finance Corporation acordă 

Ministerului Sănătăţii asistenţă tehnică de consiliere din anul 2001. 

Domnia sa apreciază că nu există nici o prevedere care să interzică 

contractele multianuale; Guvernul nu poate atrage investitori serioşi dacă 

nu acceptă aceste contracte, deoarece nici o investiţie nu se poate 

amortiza într-un an.  Respectarea deciziei Curţii de Conturi a României 

de a nu încheia contracte multianuale este o frână în calea reformei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

acest contract este defectuos; un medic nu poate şti aprioric câţi pacienţi 

au nevoie de RMN şi câţi pacienţi trebuie să facă  tomografie şi, ca 

urmare, nu se poate stabili în orice condiţii ce sumă trebuie să o plăteşti. 

În concluzie, domnia sa este de acord cu contractele multianuale,  dar nu 

în orice condiţii. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion îl întreabă pe dl.Liviu Mănăilă dacă a 

acordat consultanţă doamnei dr.Daniela Bartoş, fost ministru al sănătăţii. 

Dl.Liviu Mănăilă răspunde că nu a acordat consultanţă personal 

doamnei dr.Daniela Bartoş, fost ministru al sănătăţii. Referitor la 

stabilirea tarifului/prestaţie, SC Euromedic România SRL s-a orientat 

după tarifele stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru 

externalizarea laboratorului de analize din Spitalul Colentina Bucureşti. 
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Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că relaţia contractuală între 

International Finance Corporation şi laboratorul de analize a Spitalului 

Colentina se bazează pe fonduri private şi nu publice. Domnia sa 

subliniază că există o serie de reclamaţii faţă de preţurile practicate de 

acest laborator. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei întreabă care 

este modul de repartizare a banilor pe farmacii. În acest sens exemplifică 

farmaciile din Arad care primesc sume foarte mici, ceea ce duce la 

epuizarea fondurilor în câteva zile. 

Dl.Vasile Ciurchea arată că până în anul 2004 repartizarea sumelor 

pe farmacii se făcea în baza de bugetului istoric. La începutul anului 2004 

s-a stabilit că dacă există o sumă fixă, 20 % se alocă pentru numărul de 

asiguraţi din zonă şi 80 % pentru criterii ce ţin de nivelul de pregătire al 

farmaciştilor şi altele. Numărul total de puncte pe judeţ se împarte la 

numărul de puncte pe farmacie înmulţite cu numărul de farmacii. 

Dl.dr.Boeriu Valeriu consideră că repartizarea sumelor/farmacii se 

face preferenţial . 

 

În continuare, comisia a procedat la audieri privind modul de 

funcţionare şi finanţare a serviciilor de dializă în România. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei acordă cuvântul 

domnului Oprescu Mircea pentru a-şi prezenta punctul de vedere. 

Domnia sa a înaintat dl.dep.dr.Paveliu Sorin o sesizare pe această temă. 

Dl.Mircea Oprescu arată că derularea licitaţiilor naţionale pe 

programele de sănătate din anii 2002 – 2003 s-a desfăşurat cu 

restricţionarea participării distribuitorilor medii şi mici de către 

distribuitorii mari,  deoarece se solicita  5 – 10 % din volumul vânzărilor 

( comision de participare). 
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În anul 2004 licitaţia nu a mai avut loc încălcându-se flagrant 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind 

achiziţiile publice. În plus  s-au introdus, ilegal , prin acte adiţionale, 

firme  excluse în  anul 2003 sub pretextul fals de sursă unică ( exemplu: 

firma Braun Germania – filter şi concentrate şi firma Belco Italia cu linii 

arterio-venoase) . 

În noiembrie 2004 s-a organizat o licitaţie privind formarea de 

centre pilot private,  în număr de 8,  pentru 4 participanţi ţintiţi : 

Fresenius, Baxter, Gambro şi Braun. Condiţiile de eligibilitate la această 

licitaţie defavorizau investitorul autohton. 

Caietul de sarcini a cuprins vicii de formă şi fond  limitând accesul 

furnizorilor de servicii medicale la participarea la licitaţie prin condiţia de 

eligibilitate ( să existe o cifră de afaceri de 100 milioane de euro , sumă 

care să fie obţinută în afara ţării; domnia sa menţionează că în anul 2004 

bugetul total pentru dializă a fost de 45 milioane euro ). În afara 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 prin acte 

administrative s-a obţinut şi participarea unor furnizori neacreditaţi şi 

chiar terţi denumiţi operatori, intenţionându-se dirijarea câştigătorilor 

licitaţiei în mod ilegal. 

Firma a făcut contestaţii atât la Ministerul Sănătăţii cât şi la Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate , însă nu a primit nici un răspuns. În 

aceste condiţii a acţionat în justiţie la Curtea de Apel Bucureşti, procesul 

aflându-se în desfăşurare. 

Spre surprinderea domniei sale apare un ordin 128/10.02.2005 

semnat de ministrul sănătăţii, dl.prof.dr.Mircea Cinteză şi preşedintele 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – dl.Cristian Celea privind 

aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate 

din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate  , care 

prevede la art.7 următoarele: condiţiile şi modalitatea de decontare a 
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serviciilor de hemodializă şi dializa peritoneală în sistem ambulatoriu, 

contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu centrele-pilot 

se aprobă prin decizia preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . Acesta a apărut în condiţiile în care procesul este în plină 

desfăşurare. Acest ordin arată că un interes de privatizare dirijată „ pentru 

clienţii politici ( Grup Parlamentar al PSD )” fără a dori  o privatizare 

normală şi transparentă,  conformă cu recomandările Băncii Mondiale . 

În încheiere dl.Mircea Oprescu arată că are formulate o serie de 

propuneri privind privatizarea centrelor de dializă la preţuri scăzute ( de 

exemplu contracte pe 3 ani cu spitalele, după care investiţia să rămână 

proprietate a spitalului) . 

Dl.prof.dr.Gabriel Mircescu arată că a fost implicat în procesul de 

licitaţie pentru îmbunătăţirea serviciilor de dializă organizat de Ministerul 

Sănătăţii. Până în anul 2004 serviciul de dializă s-a dezvoltat printr-un 

sistem de leasing mascat în care distribuitorii au lăsat spitalelor o serie de 

beneficii. Deoarece Ministerul Sănătăţii nu a avut bani pentru aparatură şi 

întrucât aceasta era aproape nefuncţională  ( la Spitalul Carol Davila 95 % 

din aparate sunt foarte vechi, iar în ţară multe servicii de dializă ale 

spitalelor aproape nefuncţionale ar trebui închise ) s-a ajuns la concluzia 

că serviciile de dializă trebuie privatizate, această formă fiind singura 

resursă de fonduri. Acest proces de privatizare a fost coordonat de 

Ministerul Sănătăţii cu participarea Băncii Mondiale printr-un proiect 

pilot  de privatizare prin care 1.000 de bolnavi din totalul de 8.000 

bolnavi dializaţi aflaţi în evidenţă intră în sistemul privat, la fel  ca şi 800 

de medici şi asistenţi medicali care ies din sistemul public de sănătate. 

Deoarece acest sistem de dializă trebuie să asigure securitatea 

pacienţilor, s-a mers pe investitori puternici, pe condiţii de eligibilitate 

pentru toţi participanţii la licitaţii. Caietul de sarcini a fost afişat pe site-ul 

Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 
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Realizarea proiectului pilot este extrem de grea,  deoarece în afară 

de procedura de licitaţie este necesar şi un regulament privind calitatea 

tratamentului  emis prin ordin al ministrului sănătăţii. De asemenea 

pentru verificarea calităţii tratamentului şi pentru asigurarea neutralităţii, 

este necesară înfiinţarea unei comisii paritare formată din reprezentanţi ai 

Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 

Colegiului Medicilor din România . 

Proiectul de privatizare cuprinde înfiinţarea a 8 centre de dializă, 

oricum prea puţine faţă de cerinţele actuale. 

În continuare, domnia sa arată că participarea la licitaţie a impus 

criterii discriminatorii pentru investitorii autohtoni, favorizând firmele 

mari ( Fresenius, Baxter, Gambro şi Braun ) care oferă o garanţie 

temeinică ( prin echipamente calitativ superioare şi capacitate de 

investiţie) pentru calitatea tratamentului. 

Consultarea unor specialişti străini au întărit hotărârea comisiei de 

privatizare privind alegerea firmelor mari, riscul pentru pacient fiind prea 

mare în cazul alegerii firmelor mici. 

La ora actuală contractele sunt semnate , însă există 10 – 12 

condiţii supresive extrem de dure , care nu sunt încă stabilite deoarece nu 

există baza legislativă. 

În prezent,  proiectul pilot face numai  testări, el trebuie lăsat să 

funcţioneze,  urmând ca în termen de 6 luni să se extindă. 

Referitor la tarifele prezentate, acestea sunt discutabile; nu există 

bază de comparaţie deoarece preţurile practicate de alte ţări sunt foarte 

diferite ( de exemplu în Ungaria tariful/tratament este de 90 euro însă nu 

include transportul bolnavului; în Polonia tarifele se negociază între 

voivodate dar sunt decontate în totalitate de casa de asigurări , ceea ce a 

dus la intrarea în colaps a activităţii serviciilor de dializă) . 
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Deşi criteriul pentru câştigarea unei licitaţii este preţul cel mai 

scăzut, iar valoarea investiţiilor diferă de la un centru pilot la altul, tariful 

unic stabilit de 110 euro/tratament rezultat în regim neconcurenţial este 

cel mai scăzut din ţările est-europene. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că, conform principiilor 

liberale pe care le are, domnia sa motivând lipsa aparaturii a fost 

promotorul ideii de privatizare a serviciilor de dializă, dar aşa cum a 

demarat i-a creat  impresia de „fenomenul Euromedic” , fenomen la care 

a participat şi International Finance Corporation, care ca şi Banca 

Mondială se ocupă de zona privată. 

Privatizarea serviciilor de dializă este o necesitate dar trebuie 

aplicată cu transparenţă totală. 

Licitaţia efectuată nu a fost legală deoarece,  în opinia domniei 

sale, atunci când e vorba de licitaţie multianuală nu poate fi legalitate. 

Caietele de licitaţie care au fost deschise pe 26 noiembrie ora 13,00 

au avut la bază un regulament din 1967 deoarece cel care a fost întocmit 

recent nu a fost semnat. 

Licitaţia de la Spitalul „Sf.Ioan” a fost câştigată de o firmă din 

SUA care a cerut un spaţiu spitalului, lucru cu care domnia sa nu a fost de 

acord şi, în consecinţă, nu a semnat aşa ceva. Toate contractele au fost 

încheiate între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi furnizorii de 

servicii. 

Este adevărat că s-au încheiat contracte pe 1 an însă la clauze se 

precizează că acesta poate fi prelungit. În contracte se prevăd investiţii, 

domnia sa apreciind că este necesară o sumă de minimum 400.000 

euro/an numai pentru materiale pe servicii. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru apreciază că nu este normal să 

existe un monopol asupra centrelor de dializă. Pentru lansarea unui 

proiect de asemenea anvergură ar fi trebuit să existe o discuţie prealabilă 
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cu toţi şefii de centre de dializă din ţară şi să se negocieze un preţ , 

întrucât fiecare centru de dializă are alte condiţii ( de exemplu la 

Timişoara apa pentru dializă este calitativ inferioară apei potabile; de 

altfel, la Timişoara în urma unei reclamaţii privind neînfiinţarea unui 

centru de dializă s-a constatat că, în prezent, există un centru privat de 

dializă). 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru apreciază că este nevoie de o 

deschidere cât mai largă, dar şi un preţ cât mai mic. Domnia sa arată că 

„s-au făcut nişte paşi, dar nu s-a finalizat nimic”; privatizarea centrelor de 

dializă ar putea aduce o economie de aproximativ 20 milioane euro 

pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că, indiferent de modul cum s-a 

făcut licitaţia sau privatizarea centrelor de dializă, legea trebuie 

respectată, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul de faţă întrucât  „s-au 

încălcat nişte reguli şi s-au amestecat investitorii români cu cei străini 

care nu sunt acreditaţi în România.” 

În continuare, domnia sa arată că „nu poţi fi un furnizor acreditat şi 

să ai o cifră mare de afaceri; legea limitează această sumă la de 3 ori 

valoarea contractului.” 

Pe de altă parte, criteriul pentru o licitaţie este preţul cel mai scăzut 

sau cel mai avantajos. Cu toate că cele 8 centre de dializă pilot sunt 

diferite ca investiţii s-a ajuns la un preţ unitar de 110 euro/tratament. 

Pentru restul serviciilor de dializă ( din afara proiectului pilot) se face 

licitaţie pe programul naţional de sănătate, dar la un alt preţ. Printr-un 

ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate  personalul din unele secţii din aceste centre intră în contract au 

furnizorii de servicii medicale privaţi care au câştigat licitaţia ( de 

exemplu Spitalul „Carol Davila” ). Domnia sa întreabă cum au fost 
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acreditaţi aceşti furnizori de servicii medicale de către Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate ? 

Dl.prof.dr.Gabriel Mircescu arată că, conform Contractului-cadru 

tariful este acelaşi pentru toată ţara ( 110 euro ). 

Furnizorul privat se obligă să practice acest tarif. 

Pentru serviciile de dializă din afara proiectului pilot tariful 

cuprinde costul negociat al dializei ( reprezentat de materiale sanitare şi 

medicamente plătite din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, în valoare de 1,8 milioane/şedinţa de dializă şi costul stabilit de 

2,6 milioane lei/serviciu de dializă) şi transportul . În mod normal ar 

trebui să se facă licitaţie pentru valoarea serviciului de dializă. 

În continuare, domnia sa arată că mecanismul de selecţie care 

prevede condiţii supresive ce trebuie respectate a restrâns gradul de 

participare la licitaţia privind proiectul pilot; după privatizare operatorii 

au obligaţia să investească sumele necesare fiecărui centru de dializă. 

Dl.Liviu Mănăilă arată  că nici un furnizor privat de servicii de 

dializă  nu este acreditat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 

Doamna Elena Bărbuţă arată că există servicii medicale de dializă 

acreditate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion răspunde doamnei Elena Bărbuţă că nu 

există servicii medicale de dializă acreditate de Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate . 

Dl.prof.dr.Gabriel Mircescu arată că firma Fresenius oferă servicii 

de dializă avându-le pe acestea în activitatea lor. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că firma Fresenius oferă 

serviciile de dializă numai în condiţiile în care spitalul „Sf.Ioan” îi pune 

la dispoziţie un spaţiu. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că oferta serviciilor de  dializă a 

constituit o condiţie de participare pentru firmele care au participat la 

privatizarea acestora. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru îi răspunde că nu a fost o asemenea 

condiţie de participare. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că domnia sa a fost implicat în 

organizarea  proiectului pilot; îşi exprimă regretul că nu s-a implicat mai 

mult, însă consideră că pentru acest proiect au fost selectaţi cei mai buni 

operatori privaţi. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că şefii secţiilor de dializă din 

ţară nu au fost consultaţi. 

Dl.Liviu Mănăilă arată că au fost consultaţi toţi şefii secţiilor de 

dializă începând cu Spitalul „Carol Davila”, discuţii care s-au desfăşurat 

în paralel cu Spitalul „Sf.Ioan”. Noile norme în baza cărora s-au purtat 

discuţiile trebuie să apară în Monitorul Oficial al României sub forma 

unui ordin al ministrului sănătăţii. Iniţial s-a pornit de la ideea de a licita 

valoarea serviciului de dializă, dar s-a considerat că ar fi apărut tarife 

dumping şi atunci s-a preferat, după analiza tarifelor, rămânerea la un 

tarif comparabil cu ţările din Europa. 

Problema care se pune este cea a calităţii serviciilor şi valoarea 

investiţiilor. Dacă se opta pentru licitaţia pe valoarea serviciilor de 

dializă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate ar fi avut probleme cu 

evidenţa şi decontările diferenţiate. De aceea s-a mers pe tarif unic. 

Domnia sa arată că pentru spitalele publice tariful/serviciu dializă 

este informativ, însă preţul pentru fiecare pacient dializat, în realitate, nu 

se cunoaşte, dar cu siguranţă este mai mare de 110 euro/serviciu de 

dializă. Dl.Liviu Mănăilă consideră că ar putea exista varianta ca fiecare 

spital să aibă tarif propriu. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că trebuie reluată licitaţia. 

Participanţii trebuie să aibă acces la licitaţie; la costurile aferente 

investitorii au avut în vedere amortizarea investiţiilor. Răspunzând 

domnului Liviu Mănăilă arată că decontările pentru centrele pilot sunt 

altceva decât pentru restul secţiilor de dializă. 

Dl.Liviu Mănăilă arată că riscul investiţiei s-a mutat pe umerii 

investitorilor. În DRG se vor introduce cotele de amortizare a aparaturii. 

Dl.prof.dr.Gabriel Mircescu arată că sunt 2 modele de decontare, 

dar tariful/serviciu de dializă este acelaşi. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că, centrele pilot vor include toate 

costurile aferente ( inclusiv investiţiile) în contracte şi, în consecinţă, cu 

cât investiţia este mai mare cu atât creşte tariful/serviciu de dializă. 

Dl.Liviu Mănăilă arată că, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

nu plăteşte investiţiile şi materialele sanitare, acest organism fiind numai 

un cumpărător de servicii medicale. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă cum se formează tariful/serviciu 

de dializă. 

Dl.Liviu Mănăilă arată că firmele şi-au asumat un risc când au 

făcut propunerea financiară. Domnia sa apreciază că, fiind vorba de un 

proiect pilot de o asemenea anvergură , investitorii nu îşi permit să 

greşească. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu întreabă dacă este prevăzut un cost 

maxim/serviciu de dializă. 

Dl.prof.dr.Gabriel Mircescu îi răspunde că nu s-a prevăzut un cost 

maxim/serviciu de dializă deoarece necesarul de investiţii diferă de la un 

centru de dializă la altul, în funcţie de situaţia existentă în spitale. 

Suma propusă se referă la investiţii în clădire, circuite de apă, de 

lumină, etc. De exemplu la Spitalul judeţean Cluj centrul de dializă se 
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întinde pe 3 nivele şi ca urmare costurile sunt mai mari deoarece este 

nevoie de circuite interne. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru întreabă cum se explică faptul că la 

Spitalul „Sf.Ioan” Bucureşti care are staţie de apă, rezervă, circuite 

interne se aplică acelaşi tarif/serviciu de dializă ca şi la celelalte spitale 

care nu au aceste condiţii . 

Domnia sa apreciază că aceste contracte încheiate de Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate cu firmele câştigătoare sunt neclare 

„chiar dubioase”. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

privatizarea serviciilor de dializă este o problemă foarte importantă care 

trebuie să asigure securitatea pacientului. În consecinţă, în discuţiile de 

faţă nu se pot trage concluzii , fiind necesar să se invite la audieri şi şefii 

centrelor de dializă pentru a completa şi finaliza datele prezentate. 

Privatizarea centrelor de dializă trebuie să înceapă fie şi numai cu 

proiectul pilot care are o serie de imperfecţiuni, însă este foarte important 

cum se face privatizarea pentru a nu ajunge la fenomenul SC Euromedic 

România SRL. Dacă centrele pilot au stabilit un tarif de 110 euro/serviciu 

de dializă decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , celelalte 

servicii de dializă plătesc tot 110 euro/serviciu de dializă „dar merg pe 

mâna unor furnizori”. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că dl.Mircea Oprescu  a făcut o 

afirmaţie gravă când a vorbit de clientelă politică, afirmaţie pe care 

trebuie să o dovedească „ şi să o exprime în altă parte”. 

Domnia sa , după ce afirmă că reprezentanţi ai Guvernului actual 

„pun beţe în roate proiectului pilot”,  arată că sistemul sanitar are nevoie 

de bani . Iniţial s-a luat în calcul varianta unei privatizări totale a 

serviciilor de dializă, însă s-a renunţat în favoarea proiectului pilot. 

Domnia sa afirmă că poate a greşit că a ales această variantă. Tariful de 

 33



110 euro/serviciu de dializă este cel mai mic din ţările centrale şi de Est 

ale Europei şi aceasta datorită faptului că firmele câştigătoare, conform 

afirmaţiei acestora, pot suporta variaţiile pieţei aproximativ 3 ani. 

În cazul în care s-ar organiza altă licitaţie s-ar putea obţine un alt 

tarif, însă atrage atenţia că rezultatul final trebuie să fie fără 

compromisuri şi anume pacientul dializat să aibă coordonatele biologice 

normale. Firma Opremi Medfarm SRL fiind o firmă mică şi prin tarifele 

mai scăzute oferite,  probabil,  va face compromisuri. 

În concluzie, domnia sa afirmă că privatizarea serviciilor de dializă 

trebuie să se facă cu participarea firmelor  româneşti. Acest proiect 

trebuie să continue, astfel se pierd încă 5 ani. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin afirmă că este pentru privatizarea 

serviciilor de dializă, dar fără a se face discriminări între pacienţii de 

dializă şi ceilalţi pacienţi. Dacă se alocă sume aşa mari pentru dializă, 

pentru serviciile medicale oferite de SC Euromedic România SRL ce 

rămâne pentru ceilalţi bolnavi, se întreabă domnia sa . 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că există probleme serioase privind 

perioada ( de 5 ani ) de încheiere a contractelor unele servind clientela 

politică. 

Domnia sa a arată că este necesar ca,  contractele pe „componente 

de sănătate” să fie transparente şi corecte. 

În continuare, domnia sa arată că trebuie să fie sprijinite şi firmele 

româneşti. 

În altă ordine de idei dl.dep.Movilă Petre arată că „dacă această 

privatizare va duce la dispariţia numărului fix de dializaţi, sănătatea nu se 

apreciază în aceşti parametrii.” Trebuie să se soluţia reală ţinând cont şi 

de aparatura învechită care periclitează viaţa pacientului. 
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Dl.dep.dr.Diaconescu Renică întreabă de ce licitaţia nu a fost 

făcută de Ministerul Sănătăţii . Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

trebuie să  privatizeze servicii medicale şi nu investiţii. 

Dl.Liviu Mănăilă arată că , Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate este un cumpărător de servicii medicale. Ministerul Sănătăţii 

este implicat în această privatizare; acest organism trebuie să dea 

instrucţiuni spitalelor, iar autorităţile locale, care sunt proprietarii 

spitalelor, trebuie de asemenea să se implice. Proiectul pilot prevede ca 

după câştigarea licitaţiilor, operatorul să construiască centru de dializă în 

termen de 6 luni, ori firma nu face acest lucru fără contract încheiat. 

Dl.Vasile Ciurchea îi răspunde dl.dep.dr.Diaconescu Renică că, 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a făcut licitaţia ci a fost un 

membru în comisia de licitaţie. 

Dl.dep.Movilă Petre propune comisiei să se facă audieri şi asupra 

modului cum s-au făcut achiziţiile în sănătate. 

Dl.Popescu Movilă , director adjunct Ministerul Finanţelor 

Publice , arată că dl.Ionuţ Popescu , ministrul finanţelor publice nu a 

putut participa la şedinţa comisiei din motive obiective, dar va onora 

următoarea invitaţie. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei după ce 

mulţumeşte domnului Popescu Movilă, director adjunct Ministerul 

Finanţelor Publice , arată că în urma discuţiilor s-au desprins câteva 

aspecte: 

- Curtea de Conturi a României , care are ca principală sarcină 

să supravegheze ca toţi banii să fie utilizaţi în conformitate cu legea, a 

constatat că Ministerul Finanţelor Publice a încălcat Legea finanţelor 

publice prin nereportarea disponibilului la începutul anului următor, 

disponibil cumulat care a atins suma de 22.000 miliarde lei, precum şi a 
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prevederilor Constituţiei României prin deturnarea acestor fonduri de la 

destinaţia pentru care au fost colectate; 

- dacă disponibilul de 22.000 miliarde lei s-ar fi întors în 

sistem, spitalele nu ar mai fi înregistrat mari datorii către furnizorii de 

servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare; 

- soluţia de ieşire din criza de subfinanţare a sistemului de 

asigurări sociale de sănătate o reprezintă promovarea de urgenţă, a 

iniţiativei legislative privind asigurările sociale de sănătate, aflată la 

Senat, prin care se asigură autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate astfel încât banii asiguraţilor să se întoarcă, în integralitate, la 

aceştia prin serviciile medicale atât de necesare; 

- comisia va organiza noi audieri pentru a analiza şi discuta 

concluziile ce se desprind din Raportul  Curţii de Conturi complet, aflat 

în prezent la Monitorul Oficial al României şi care va fi înaintat comisiei; 

- continuarea discuţiilor asupra cazului SC Euromedic 

România SRL , după ce Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va pune 

la dispoziţia comisiei  documentaţia completă privind SC Euromedic 

România SRL; 

- privatizarea centrelor de dializă reprezintă o certă necesitate 

dar trebuie aplicată cu multă precauţie şi transparenţă totală;  privatizarea 

sistemului de dializă este un prim pas în  privatizarea sistemului sanitar , 

care trebuie făcută, în primul rând, cu participarea marilor investitori 

autohtoni; 

- condiţiile impuse în caietul de sarcini, respectiv garanţii de 

100 milioane de euro, a limitat participarea la licitaţie; Legea achiziţiilor 

publice care limitează aceste sume la de 3 ori valoarea contractului a fost 

încălcată ; de asemenea, încheierea acestor contracte multianuale a 

încălcat principiul anualităţii bugetare prevăzut în Legea finanţelor 

publice; participarea la licitaţie a impus criterii discriminatorii pentru 

 36



investitorii autohtoni; tariful unic de 110 euro/tratament, astfel rezultat, a 

creat cadrul unui regim neconcurenţial ; există motivaţia faptului că    

într-un domeniu atât de specializat şi complex cum este dializa este 

necesară o garanţie temeinică pentru calitatea intervenţiei , altfel se poate 

foarte uşor primejdui  viaţa bolnavilor; firmele Fresenius, Baxter, 

Gambro şi Braun din SUA oferă asemenea garanţii prin capacitatea de 

investiţie dovedită la nivel mondial , experienţa care o deţin şi nivelul 

calitativ superior al echipamentelor livrate ;  

- complexitatea şi anvergura acestor probleme impune 

continuarea audierilor peste 14 zile şi cu o largă consultare cu toţi factorii 

de răspundere şi specialitate din domeniul serviciilor de dializă pentru a 

cunoaşte în profunzime toate aspectele şi a se stabili concluzii care să 

optimizeze acest proces de privatizare în domeniul dializei. În acest sens 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va înainta comisiei documentaţia 

completă referitor la proiectul pilot privind privatizarea serviciilor de 

dializă. 

 

La punctul trei al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a 

stabilit ordinea de zi pentru săptămâna 21 – 25.02.2005 care cuprinde : 

1. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi 

alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din 

sectorul sanitar (PLX 37/2005) ( în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială). 

2. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2004 privind unele măsuri 

pentru eficientizarea activităţii din domeniul sănătăţii ( PLX 31/2005). 

3. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea 
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unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar       

( PLX 33/2005). 

4. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2004 privind modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea 

acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi familiei şi Fondul Global de 

Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a două 

credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, 

semnate la Geneva la 6 iunie 2003 ( PLX 32/2005). 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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