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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 6   şi 7.09.2005 

 
 

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

de 6.09.2005 între orele 14,00 – 18,30 şi în ziua de 7.09.2005 între orele 

9,00 – 14,30   având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2005 privind 

desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi 

ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare 

şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordată cu acest elicopter ( PLX 

315/2005). 

2. Diverse. 

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

a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Administrator
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi ca operator 

medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare 

şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordată cu acest elicopter ( PLX 

315/2005), adoptată de către Senat în şedinţa din 25 iulie 2005, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

comisiei în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul 

Spiridon” Iaşi, prin ordin al ministrului sănătăţii, a fost înfiinţată o 

subunitate SMURD care, la acest moment, îşi desfăşoară activitatea 

specifică, inclusiv pe baza prevederilor Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind 

operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu 

elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate 

operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă Târgu-Mureş, aprobată prin Legea nr.40/2004, aprobate prin 

ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor nr.277/2004 şi al 

ministrului sănătăţii nr.777/2004. 

În continuare, domnia sa opinează că este necesară extinderea 

aplicării sistemului de acordare a asistenţei de urgenţă cu un elicopter 

medicalizat şi în zona Moldovei, la Iaşi, zonă în care datorită 

configuraţiei geografice, accesul în mediul rural, pentru salvarea vieţii şi 

pentru intervenţiile de urgenţă este foarte dificil. Ministerul 

Administraţiei şi Internelor poate executa misiuni de salvare a vieţii cu 

unul dintre elicopterele medicalizate aflate în administrarea acestuia, 

operate aerian de Unitatea Specială de Aviaţie, fără afectarea celorlalte 

misiuni specifice din zona respectivă. 
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În urma luărilor de cuvânt s-a evidenţiat faptul că, la solicitarea 

autorităţilor locale, scopul implicării Ministerului Administraţiei şi 

Internelor şi al Ministerului Sănătăţii în aceste activităţi este unul strict 

umanitar, de asigurare a intervenţiilor rapide pentru salvarea vieţii şi 

pentru a veni în sprijinul comunităţii, care impunea adoptarea, în regim 

de urgenţă, a cadrului legislativ necesar pentru desfăşurarea acestor 

activităţi care vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi 

a căror reglementare nu poate fi amânată. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să înainteze Plenul Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi 

adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat 

în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea 

modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă 

acordată cu acest elicopter ( PLX 315/2005), în forma înaintată de către 

Senat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au discutat o serie de probleme privind finanţarea sistemului 

sanitar. 

În urma acestor discuţii s-au concluzionat următoarele principale 

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

anului 2002 exista un excedent de 15.000 miliarde lei care,  prin 

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 
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acest sens este necesară promovarea de urgenţă a iniţiativei legislative 

privind asigurările sociale de sănătate care se află la Senat şi abrogarea 

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. 

- 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. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a subliniat că, 

având în vedere complexitatea şi anvergura problemelor privind 

finanţarea sistemului sanitar, este necesar să se organizeze noi audieri cu 

reprezentanţii Curţii de Conturi a României , ai Ministerului Sănătăţii şi 

ai Ministerului  Finanţelor Publice privind stabilirea măsurilor se impun 

pentru ieşirea din criză. 
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În acest sens, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, ca în conformitate cu prevederile art.111 din Constituţia 

României, republicată şi art.170 – 172 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor,  să solicite Rapoartele Curţii de Conturi a României privind 

execuţia bugetară pe anul 2004 rezultate în urma controlului de bilanţ 

efectuat la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi la Ministerul 

Sănătăţii , precum şi a modului în care Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi Ministerul Sănătăţii şi-au fundamentat bugetul pe anul 2005. 

De asemenea, în virtutea aceloraşi prevederi s-a mai hotărât să se 

solicite Ministerului Sănătăţii informarea întocmită de către 

departamentul de audit privind rezultatele controalelor efectuate în mai 

multe spitale din ţară iar, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , Nota 

departamentului de audit al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

privind rezultatele efectuate la nivelul caselor de asigurări de sănătate 

teritoriale precum şi în unele spitale. 

Comisia pentru sănătate şi familie a mai hotărât, în unanimitate, ca 

la viitoarea şedinţă să se organizeze audieri privind îmbunătăţirea 

conţinutului Legii spitalelor în vederea ameliorării funcţionalităţii 

sistemului de sănătate. 

 

La punctul trei al ordinii de zi membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

La lucrările comisiei au participat 15 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

 

 

PREŞEDINTE, 
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


