
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie         Nr. 28/ 393 / 3 octombrie 2005 
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de 29 şi 30.09.2005 

 
 

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

de 29.09.2005 între orele 17,00 – 19,00 şi în ziua de 30.09.2005 între 

orele  9,00 – 12,00   având următoarea ordine de zi: 

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi 

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

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate       

( Raport nr.28/269/27 iunie 2005 retras la comisie) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului de 

execuţie a bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2003        

( PLX 101/2005). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului de 

execuţie a bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2004        

( PLX 388/2005). 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2005 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2005 (PLX 301/2005). 

5. Diverse. 

6. 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 participat, în calitate de invitaţi, distinşi 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate . 

 

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

a procedat la reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi 

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

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate 

(PLX 234/2005) adoptat de către Senat în şedinţa din 9 iunie 2005, pentru 

care s-a întocmit raportul nr.28/269/27 iunie 2005 şi care a fost retras la 

comisie. 

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

comisiei prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

150/2002 în sensul introducerii în categoria asiguraţilor a persoanelor 

returnate sau expulzate, precum şi a celor care sunt victime ale traficului 

de persoane. Se propune , totodată, modificarea prevederilor referitoare la 

funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi 



 3

modificarea prevederilor referitoare la atribuţiile Consiliului de 

administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

În urma audierilor şi dezbaterilor care au avut loc în şedinţa din 21 

iunie 2005, la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , ai organizaţiilor sindicale şi 

patronale, comisia a adoptat o serie de amendamente, care fac obiectul 

raportului în discuţie şi care vizează în principal: 

- Problema fundamentală din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 38/2005 o reprezintă faptul că atât femeile gravide cât şi 

copiii reprezintă populaţia cu nevoi speciale care trebuie să beneficieze, 

în continuare, de gratuitate la medicamente şi nu de compensarea la 

nivelul preţului de referinţă sau de decontare; astfel, prin raport, comisia a 

aprobat ca textul alin.(1) al art.26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 38/2005 să se reformuleze în sensul în care valoarea medicamentelor 

prescrise pentru aceste categorii de persoane să se suporte , integral, din 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

- Pensionarii reprezintă categoria de persoane cu nevoi 

speciale exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

şi cu cea mai mare adresabilitate la serviciile medicale; comisia a hotărât 

ca plata contribuţiei datorate pentru această categorie de persoane să fie 

suportată de la bugetul de stat ( art.54, alin.(1), lit.a)). 

- Comisia a hotărât, de asemenea, să întărească autonomia 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin scoaterea acestei instituţii 

publice, autonome şi de interes naţional de sub coordonarea Ministerului 

Sănătăţii ( art.60 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

150/2002); totodată, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate este preşedintele consiliului de administraţie şi este numit de 

primul ministru dintre membrii Consiliului de administraţie, la 

propunerea Ministerului Sănătăţii ( art.71 , alin.(1) din Ordonanţa de 
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urgenţă a Guvernului nr. 150/2002); după cum rezultă, preşedintele Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nu va mai îndeplini funcţia de secretar 

de stat în Ministerul Sănătăţii . 

- Pentru creşterea responsabilităţii conducerii caselor de 

asigurări de sănătate privind cheltuirea eficientă a fondurilor, comisia a 

hotărât ca directorii generali ai caselor de asigurări de sănătate să încheie 

un contract de management ( art.81 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 150/2002). 

În cadrul dezbaterilor care au urmat discuţiile s-au concentrat 

asupra prevederilor art.26 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 38/2005 privind modul de acordare al medicamentelor pentru femeile 

gravide şi copii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a atras atenţia 

asupra faptului că, prin emiterea ordonanţei de urgenţă , se încalcă un 

drept câştigat, iar copiii, gravidele şi lehuzele vor fi obligaţi să plătească 

pentru medicamentele prescrise, diferenţa dintre preţul de referinţă sau 

preţul de decontare şi preţul de desfacere al medicamentelor în farmacii. 

Domnia sa a subliniat faptul că atât femeile gravide cât şi copii reprezintă 

populaţia cu nevoi speciale şi s-a pronunţat, cu fermitate, pentru 

acordarea gratuită, în continuare, a medicamentelor pentru aceste 

categorii de persoane. Aceeaşi opinie a fost susţinută, în calitate de 

coautori ai amendamentului şi de către alţi deputaţi precum 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică , dl.dep.dr.Bonis Istvan , dl.dep.dr.Dida 

Corneliu şi dl.dep.dr.Luchian Ion . 

O altă opinie , exprimată de un grup de deputaţi, a vizat eliminarea 

amendamentului comisiei şi revenirea la textul iniţial al ordonanţei de 

urgenţă. În acest sens , s-a solicitat Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate o informare cu privire la volumul cheltuielilor rezultate aplicării 

dispoziţiilor art.26 alin.(1) din ordonanţa de urgenţă, care este în vigoare 
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de 3 luni şi implicaţiile financiare ce decurg din modificarea acestor 

prevederi. 

În cadrul dezbaterilor s-a mai propus introducerea unui nou text 

care prevede că activitatea desfăşurată de medicii  care ocupă funcţii 

publice în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , caselor de 

asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casei 

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale 

şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului 

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, constituie vechime în 

muncă şi este considerată activitate medicală profesională pentru medicii 

care nu se află în relaţie contractuală directă cu casele de asigurări de 

sănătate. 

Comisia a solicitat Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate să înainteze, în cel mai scurt timp, o notă cu privire 

la categoriile de medici incompatibile cu funcţiile publice din cadrul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Având în vedere necesitatea clarificării acestor două probleme, 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, amânarea 

luării unei decizii finale până la viitoarea şedinţă . 

 

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

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a 

Senatului au procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de 

Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului de execuţie al bugetului fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei publice 

aferente anului 2003  ( PLx 101/2005), secţiunea pentru sănătate. 

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

comisiei, execuţia bugetului de stat pe anul 2003 s-a derulat în condiţiile 
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unei politici bugetare şi fiscale corelate cu tendinţele reformelor 

economice şi structurale, cu menţinerea cheltuielilor bugetare la nivelul 

colectării veniturilor bugetare, de stabilire a priorităţilor de cheltuieli la 

nivel funcţional şi instituţional precum şi de perfecţionare şi extindere a 

sistemului de programare bugetară prin elaborarea bugetului şi alocarea 

fondurilor publice pe bază de programe. 

Contul general de execuţie a bugetului de stat pe anul 2003, a fost 

întocmit în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din Legea privind 

finanţele publice nr.500/2002, pe baza situaţiilor financiare prezentate de 

ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a 

bugetului de stat şi a bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate 

care potrivit legii este gestionat de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate . 

În anul 2003, cheltuielile pentru sănătate de la bugetul de stat au 

fost în sumă de 11.091 miliarde lei reprezentând 0,6 % din PIB. Acest 

fond a fost utilizat pentru serviciile publice descentralizate 3.027,2 

miliarde lei ( 27,3 %), spitale 1.632,5 miliarde lei (14,7%), centre de 

transfuzii sanguine 713,2 miliarde lei (6,4 %) şi alte instituţii şi acţiuni 

sanitare 5.605,5 miliarde lei (50,5%). 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003 

a fost constituit în baza prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate 

nr.145/1997, cu modificările şi completările ulterioare şi prezintă venituri 

încasate de 55.126,5 miliarde lei şi cheltuieli de 62.282,5 miliarde lei. 

Din veniturile încasate în cursul anului 2003 s-au efectuat cheltuieli 

pentru asistenţă medicală spitalicească şi îngrijiri la domiciliu în sumă de 

35.620,9 miliarde lei (57,2), medicamente cu şi fără contribuţie personală 

în tratamentul ambulatoriu 8.786,8 miliarde lei (14,1%), medicamente şi 

materiale specifice utilizate în spital şi ambulatoriu pentru unele boli 
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cronice şi specialităţi clinice, pe bază de programe 6.559,3 miliarde lei 

(10,5 %), asistenţă medicală primară 3.120,8 miliarde lei (5,0%). 

Din veniturile colectate s-a constituit şi fondul de rezervă al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate în sumă de 1.057,8 miliarde lei. 

Execuţia bugetului fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate s-a încheiat la finele anului 2003 cu un deficit de 8.213,8 

miliarde lei, care s-a acoperit din excedentul realizat în anii precedenţi în 

sumă de 15.267,6 miliarde lei. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi 

sport a Senatului au hotărât să avizeze favorabil  proiectul de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a 

contului de execuţie al bugetului fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 

2003  ( PLX 101/2005), secţiunea pentru sănătate, în forma prezentată. 

 

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

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a 

Senatului au procedat la examinarea, în vederea avizării, a   proiectului de 

Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de 

stat, a contului de execuţie a bugetului Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei publice 

aferente anului 2004 ( PLX 388/2005), secţiunea pentru sănătate. 

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

comisiei , contul general de execuţia a bugetului de stat pe anul 2004 a 

fost întocmit în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din Legea privind 

finanţele publice nr.500/2002, pe baza situaţiilor financiare prezentate de 

ordonatorii principali de credite,  a conturilor privind execuţia de casă a 

bugetului de stat, a bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale 
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de sănătate care, potrivit legii, este gestionat de Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate . 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate constituit în 

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

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare, prezintă venituri încasate în sumă 

de 68.774,4 miliarde lei şi cheltuieli în sumă de 70.013,8 miliarde lei. 

Veniturile încasate în sumă de 68.774,4 miliarde lei s-au constituit 

în principal din: contribuţia de la persoane juridice sau fizice care 

angajează personal salariat 32.488,8 miliarde lei (47,2%); contribuţia 

datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat 31.859,1 

miliarde lei (46,3%); venituri încasate în urma valorificării creanţelor de 

către AVAS 1,252,3 miliarde lei (1,8%). 

Din veniturile colectate s-a constituit şi fondul de rezervă al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate în sumă de 681,4 miliarde lei. 

Execuţia bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate s-a încheiat la finele anului 2004 cu un deficit de 1.920,8 

miliarde lei care se acoperă din excedentul din anii precedenţi. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi 

sport a Senatului au hotărât să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a 

contului de execuţie a bugetului Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 

2004 ( PLX 388/2005),  secţiunea pentru sănătate, în forma prezentată. 

 

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

a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a 

Senatului au procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de 
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Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2005 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 (PLX 301/2005), 

secţiunea pentru sănătate. 

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

comisiei , în conformitate cu prevederile art.115 alin.(4) din Constituţia 

României , republicată şi ale art.6 din Legea finanţelor publice 

nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, legile bugetare 

anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de 

rectificare. 

Necesitatea rectificării bugetare pe anul 2005 a fost determinată de 

reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici, aprobarea unor acte 

normative care produc influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor 

bugetare, revizuirea ţintei de deficit bugetar pe anul 2005, rezultatele 

execuţiei bugetare în perioada ianuarie – mai 2005 şi urgenţa asigurării 

fondurilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale. 

Bugetul Ministerului Sănătăţii a fot redus cu 615,0 miliarde lei în 

urma rambursărilor de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane 

aferente în sumă de 746,8 miliarde lei, la care se adaugă o creştere a 

cheltuielilor de personal de 136,0 miliarde lei . 

Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se propune şi modificarea 

bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate , anexă 

la Legea bugetului de stat pe anul 2005, prin suplimentarea veniturilor cu 

suma de 2.467,4 miliarde lei, a cheltuielilor cu suma de 5.030,1 miliarde 

lei, a fondului de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu 

33,4 miliarde lei şi estimarea unui deficit de 2.596,1 miliarde lei. Acest 

deficit va fi finanţat din disponibilităţile din anii precedenţi înregistrate la 

fond. 

În urma dezbaterilor care au urmat Comisia pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi 
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sport a Senatului au hotărât să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2005 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 (PLX 301/2005), secţiunea 

pentru sănătate, în forma prezentată. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi comisia a discutat alte probleme 

privind activitatea comisiei. 

De asemenea, 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 nu au fost înregistrate absenţe. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  

 

 

 

 

 

 
 


