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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 12   şi 13.04.2005 

 
 

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

de 12.04.2005 între orele 14,00 – 18,30 şi în ziua de 13.04.2005 între 

orele 9,00 – 15,30   având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind instituirea unor 

măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale ( PLX 

111/2005). 

2. Audieri privind finanţarea sistemului sanitar din România. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, distinşi 

senatori, personalităţi ale lumii medicale româneşti şi înalţi reprezentanţi 

ai Ministerului Sănătăţii , Ministerului  Finanţelor Publice, Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate , Casei Asigurărilor de Sănătate a 
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Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ai Casei 

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale 

şi Autorităţii Judecătoreşti . 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la reexaminarea proiectului de Lege privind instituirea unor 

măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale ( PLX 

111/2005), retras la comisie în data de 11.04.2005, pentru a se avea încă o 

discuţie cu Ministerul Sănătăţii , Ministerul Finanţelor Publice şi Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate şi pentru a se discuta un nou 

amendament depus de dl.dep.dr.Paveliu Sorin care schimbă fondul 

problemei.  

După cum a subliniat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei nedecontarea valorii medicamentelor eliberate peste plafon în 

anul 2004 şi 2005, va duce, cu siguranţă, la imposibilitatea farmaciilor de 

a reface stocul de medicamente şi la refuzul acestora de a mai elibera 

reţetele compensate şi gratuite. Proiectul de lege , în forma prezentată de 

către Guvern şi adoptată de către Senat în şedinţa din 24 martie 2005, 

detensionează situaţia creată în prezent. 

În urma dezbaterilor care au urmat asupra proiectului de lege s-au 

desprins următoarele aspecte principale : 

- indiferent de mecanismele de compensare folosite, resursele 

financiare pentru medicamentele compensate şi gratuite au fost, în 

permanenţă, insuficiente ajungându-se întotdeauna la depăşiri de 

plafoane; de exemplu în anul 2004 prin aplicarea sistemului de 

compensare cu 90 % a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri 

mici, consumul de medicamente a crescut de 2,5 ori, ceea ce a dus la o 

depăşire contractelor cu 3.350 miliarde lei; 

- proiectul de lege vizează soluţionarea situaţiei existente în 

sistemul sanitar prin majorarea angajamentelor legale ale anului 2005, în 
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sumă de 12.000 miliarde lei, cu sumele reprezentând contravaloarea 

medicamentelor eliberate în tratamentul ambulatoriu şi a serviciilor 

prestate, care depăşesc valoarea contractată în anul 2004 de către casele 

de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei 

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a 

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului cu furnizorii de 

medicamente şi servicii medicale în sumă de  3.000 miliarde lei; în 

consecinţă, suma totală a angajamentelor pe anul 2005 va atinge suma de 

15.000 miliarde lei; baza legală privind stabilirea creditelor bugetare pe 

anul 2005, în valoare de 12.000 miliarde lei şi care face obiectul prezentei 

legi ,  este prevăzută de Legea bugetului de stat pe anul 2005; 

- eliminarea dispoziţiilor referitoare la bugetele multianuale 

care făceau obiectul art.5 din Contractul-cadru pe anul 2004, a impus 

mecanismul financiar, promovat prin prezentul proiect de lege, ca singură 

alternativă de achitare a datoriilor acumulate la medicamente şi serviciile 

medicale prestate în anul 2004 şi 2005; 

- proiectul de lege creează cadrul legal privind plata eşalonată 

a acestor datorii în anul 2005 ; Ministerul Sănătăţii şi-a exprimat 

disponibilitatea de a negocia cu furnizorii şi distribuitorii de medicamente 

graficul de plata eşalonată a  datoriilor, cu respectarea termenelor legale 

de plată de 90 sau 180 de zile; 

- de asemenea, proiectul de lege deschide calea rectificării 

Bugetului de stat pe anul 2005, secţiunea pentru sănătate, prin mărirea 

consistentă a bugetului pentru medicamente, deblocarea situaţiei 

financiare actuale şi asigurarea continuă a bolnavilor cu medicamente; 

- în ceea ce priveşte licitaţiile naţionale electronice, organizate 

de Ministerul Sănătăţii pentru achiziţionarea de medicamente, s-a apreciat 

că acestea au majorat în mod nejustificat, de aproape 10 ori, costul 
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medicamentelor; aceste licitaţii au permis participarea unor firme care, 

după câştigarea licitaţiei, au furnizat medicamente şi materiale sanitare 

necorespunzătoare din punct de vedere calitativ; deşi criteriul pentru 

câştigarea unei licitaţii este preţul cel mai scăzut, de multe ori au câştigat 

firme care au propus un preţ mai ridicat; în plus, unele dintre firmele 

câştigătoare nu şi-au respectat obligaţia stipulată în contract de a nu creşte 

preţurile timp de 12 luni; 

- în toate luările de cuvânt, înalţii reprezentanţi ai Ministerului 

Sănătăţii , Ministerului  Finanţelor Publice, Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate , Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casei Asigurărilor de 

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii 

Judecătoreşti  s-au pronunţat, în totalitate, pentru adoptarea proiectului de 

lege în forma înaintată  de către Guvern. 

În cursul dezbaterilor care s-au desfăşurat în prezenţa 

dl.prof.dr.Mircea Cinteză, ministrul sănătăţii, dl.senator prof.dr.Dan 

Sabău, preşedintele Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a 

Senatului, dl.Moise Popescu, reprezentantul Ministerului  Finanţelor 

Publice delegat de către ministrul finanţelor publice şi dl.dr.Cristian 

Vlădescu, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , s-a 

înaintat un amendament ( dl.dep.dr.Paveliu Sorin ) care vizează plata 

acestor datorii , în anul 2005, condiţionată de eventualele rectificări 

bugetare, marea majoritate a creanţelor urmând a  fi amânate la plată în 

trimestrul I al anului 2006. 

Amendamentul a fost motivat prin faptul că nu există 

disponibilităţi financiare pentru plata datoriilor, iar furnizorii vor solicita, 

în bloc, plata imediată a acestor datorii. 

În urma unor dezbateri aprinse, amendamentul a fost respins cu 9 

voturi pentru (dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PPRM ) , 
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dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PUR), 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis 

Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( 

Grup Parlamentar al PPRM ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ) 

, dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ), 1 vot împotrivă 

(dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL)  şi 2 abţineri             

( dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) şi dl.dep.Movilă 

Petre ( Grup Parlamentar al PD ) . 

În motivarea votului dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei s-a pronunţat cu fermitate pentru forma prezentată în proiectul 

de lege deoarece acesta permite un cadru general de reglementare privind 

reeşalonarea datoriilor, prin negocieri directe purtate între Ministerul 

Sănătăţii şi furnizorii şi distribuitorii de medicamente. Domnia sa a atras 

atenţia celor prezenţi că amânarea la plată a datoriilor pentru trimestrul I 

al anului 2006 nu reprezintă un semnal bun pentru furnizorii şi 

distribuitorii de medicamente. 

Domnia sa a mai subliniat că prezentul proiect de lege vine, în 

primul rând, în sprijinul populaţiei şi va duce la detensionarea situaţiei 

create, astfel încât se impune, de urgenţă,  aprobarea lui în forma înaintată 

de către Guvern şi adoptată de către Senat . 

Resursele financiare pentru plata medicamentelor au fost 

întotdeauna insuficiente, a arătat dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan . Proiectul  de 

lege creează cadrul general pentru stingerea acestor datorii şi 

detensionarea stării create în sistemul sanitar. 

În intervenţia sa, dl.dep.dr.Luchian Ion a subliniat că actuala 

guvernare nu poate amâna plata datoriilor pentru medicamentele eliberate 
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bolnavilor. Este imoral ca furnizorii şi distribuitorii de medicamente să 

fie plătiţi după 12 luni, a conchis domnia sa . 

În cadrul dezbaterilor din comisie toţi cei invitaţi, inclusiv 

dl.senator prof.dr.Dan Sabău, preşedintele Comisiei pentru sănătate, 

ecologie şi sport din Senat, au susţinut aprobarea proiectului de lege în 

forma înaintată de Guvern, precum şi respingerea amendamentului 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât să înainteze Plenului Camerei Deputaţilor un raport de înlcouire 

care vizează aprobarea proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri 

financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale ( PLX 111/2005), în 

forma înaintată de către Guvern şi adoptată de către Senat şi care 

cuprinde toate amendamentele respinse. 

 

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

procedat la audierile privind finanţarea sistemului sanitar din România. 

Deoarece discuţiile purtate la primul punct al ordinii de zi au tratat 

o mare parte din aspectele  privind finanţarea sistemului sanitar, audierile 

şi discuţiile care au urmat s-au axat pe principalele probleme de fond. 

În urma acestor audieri şi discuţii s-au concluzionat următoarele 

aspecte : 

- Sistemul de sănătate se află , de o lungă perioadă de timp, 

într-o gravă criză de subfinanţare. 

- Până în anul 2004 , construcţia bugetară impusă de către 

Ministerul Finanţelor Publice a prevăzut cheltuieli mai mici decât 

veniturile rezultând bugete excedentare ; astfel, banii pentru sănătate au 

fost folosiţi pentru acoperirea golurilor din economie , fapt care rezultă, 

cu claritate, din Raportul Băncii Mondiale la Capitolul IV; la sfârşitul 

anului 2002 exista un excedent de 15.000 miliarde lei care,  prin 
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încălcarea Legii finanţelor publice, excedentul nu a fost folosit pentru 

construcţia bugetară a anului 2003; aceeaşi ilegalitate s-a perpetuat şi în 

anul 2003, la sfârşitul anului înregistrându-se un excedent de 7.000 

miliarde lei; la sfârşitul anului 2003 disponibilităţile Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate erau în sumă de 23.000 miliarde lei; de asemenea, 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a beneficiat de dobânda la 

contul curent în Trezorerie în valoare cumulată de 9.000 miliarde lei. 

- Soluţia imediată de ieşire din criza de subfinanţare în care se 

află sistemul sanitar o reprezintă recuperarea integrală a disponibilităţilor 

în sumă de 23.000 miliarde lei şi întoarcerea lor în sistem; Curtea de 

Conturi a României a sesizat, în raport, deturnarea celor 23.000 miliarde 

lei, iar Ministerul Finanţelor Publice are ca termen de răspuns data de 

31.03.2005. Nesemnarea notei de constatare, pentru tragerea la 

răspundere a celor vinovaţi, impune soluţionarea cauzei la Conteciosul 

Administrativ. 

- În prezent sunt în vigoare un  număr de 42 de legi prin care 

se exonerează diferite categorii de persoane de la plata contribuţiei  de 

asigurări sociale de sănătate, situaţie care grevează asupra bugetului 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate ; aceste categorii 

de persoane însumează 60 % din populaţia totală a României; scutirea 

pensionarilor de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a 

însumat deturnarea acestor sume către Fondul de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale. 

- Echilibrul în sistemul sanitar nu se poate realiza fără 

autonomia reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate să devină fond public privat, 

astfel încât toţi banii colectaţi pentru sănătate să se întoarcă la oameni; în 

acest sens este necesară promovarea de urgenţă a iniţiativei legislative 

privind asigurările sociale de sănătate care se află la Senat şi abrogarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 care a „naţionalizat” 

acest fond; colectarea contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate 

trebuie să se execute de către organismele specializate ale Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate  şi nu de către ANAF . Este 

încurajator faptul că reprezentantul Ministerului  Finanţelor Publice , 

dl.Nicolae Ivan, secretar de stat şi-a exprimat, pentru prima dată, 

susţinerea acestei reforme în sănătate. 

- Pentru începerea procesului de restructurare a spitalelor este 

necesar să se finalizeze de urgenţă Legea privind Statutul şi 

Regulamentul de funcţionare al Comisie Naţionale de Acreditare a 

Spitalelor pentru a da posibilitatea ca acest organism să înceapă să 

funcţioneze cu data de 1 ianuarie 2006; în prezent, spitalele sunt finanţate 

pe baza sistemului DRG, care nu reprezintă un criteriu de performanţă, ci 

o finanţare pe bază de sume impuse. 

- În vederea recuperării disponibilului de 23.000 miliarde lei, 

s-a hotărât înfiinţarea unei comisii mixte de control formată din 

reprezentanţii Comisiei pentru sănătate şi familie şi ai Curţii de Conturi a 

României ; de asemenea,  având în vedere complexitatea şi anvergura 

problemelor privind finanţarea sistemului sanitar, s-a stabilit organizarea 

unor noi audieri cu reprezentanţii Curţii de Conturi a României şi ai 

Ministerului  Finanţelor Publice privind  stabilirea măsurilor ce se impun 

pentru recuperarea acestor sume. 

- Totodată Ministerul Sănătăţii , Ministerul Finanţelor Publice 

şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să aibă, ca principală 

sarcină, analizarea modului privind gestionarea şi cheltuirea nejustificată 

a bugetului  pentru sănătate pentru a stabili responsabilităţile şi măsurile 

ce decurg din acestea. 

- Toţi cei prezenţi sunt de acord ca sănătatea să devină o 

prioritate naţională. 
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Din numărul total al membrilor comisiei ( 15 ) au absentat motivat  

dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD ) şi dl.dep.dr.Buşoi 

Cristian ( Grup Parlamentar al PNL ) . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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