
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/540 /2 noiembrie 2007 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2007 
 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 30.10.2007 între orele 14,00 – 18,30, în ziua de 31.10.2007 

între orele 9,00 – 17,30 şi în ziua de 1.11.2007 între orele 9,00 – 

12,30 .  

La lucrările comisiei din ziua de 31.10.2006 care s-au 

desfăşurat, în comun, cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului, au participat ca invitaţi  dl.Eugen Nicolăescu, ministrul 

sănătăţii publice, dl.Ervin Szekely, secretar de stat , Ministerul 

Sănătăţii Publice , doamna Cristina Bărbuţă, director general 

adjunct, Direcţia generală a bugetului, Ministerul Sănătăţii Publice, 

dl.dr.Vasile Ciurchea, director general, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate , doamna Doina Dascălu, secretar de stat, 

Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice , dl.Moise Popescu, 

Administrator
Original
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director general adjunct, Ministerul Economiei şi Finanţelor 

Publice , doamna Gherghina Florea, director, Ministerul 

Economiei şi Finanţelor Publice , dl.Dorin Mântescu, director, 

Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice , dl.Adrian Nan, 

consilier , Ministerul Economiei şi Finanţelor Publice . 

Lucrările şedinţei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei care a supus la vot ordinea de zi. 

Cele două comisii au adoptat, în unanimitate, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2008, secţiunea pentru sănătate ( PLx695/2007) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului . 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat  la 

examinarea, în vederea avizării, a proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2008, secţiunea pentru sănătate ( PLx695/2007). 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , bugetul pentru sănătate pe anul 2008 este dătător de 

speranţe fiind cel mai mare din ultimii 17 ani. Suma alocată pentru 

sănătate în anul 2008 a atins, pentru prima dată, nivelul de 4,5 % 

din PIB. La această sumă se pot adăuga sumele alocate de la 

bugetele locale. Această pondere se asigură din Fondul naţional 
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unic de asigurări sociale de sănătate cu 3,84 % din PIB şi 0,66 % 

de la bugetul Ministerului Sănătăţii Publice . 

În urma audierilor şi discuţiilor care au urmat s-au desprins 

următoarele principale aspecte: 

- Bugetul Ministerului Sănătăţii Publice alocat pentru 

anul 2008 este cu + 24,7 % mai mare faţă de cel care a fost alocat 

în anul 2007, atingând suma de 4,96 miliarde lei. Bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice pe anul 2008 este alcătuit din suma 

alocată de la bugetul de stat ( 56,1 %), credite externe (5,5 %), 

venituri proprii (37,4 %) şi fonduri externe nerambursabile (1,0 

%). 

- Comparativ cu anul 2007, fondurile propuse a se aloca 

de la bugetul de stat au crescut îndeosebi fondurilor alocate pentru 

construirea de spitale regionale şi judeţene de urgenţă, precum şi 

aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.72/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte 

normative în domeniul sanitar şi care vizează : 

a) posibilitatea finanţării din bugetul propriu al Ministerului 

Sănătăţii Publice , sub formă de transferuri către bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate , a unor programe 

curative de sănătate , transplantul de organe şi ţesuturi pentru 

pacienţii incluşi în programul naţional de transplant ; 
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b) finanţarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli care au 

fost suportate din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, respectiv drepturi salariale ale personalului din 

activitatea de cercetare ştiinţifică şi de medicină preventivă, în plus 

faţă de o serie de cheltuieli preluate în anul 2007 şi anume : 

cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, 

precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din 

unităţi ; cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi dentişti 

pe perioada rezidenţiatului (inclusiv anii III-VI) ; serviciile de 

planificare familială acordate de medicul de familie şi în cabinete 

de planning din structura spitalelor ; cheltuielile de personal pentru 

medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu 

profil de recuperare distrofici, recuperare reabilitare 

neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA, 

reorganizate potrivit legii ; activităţi de interes deosebit în 

realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică, cheltuieli de 

personal şi cu medicamente şi materiale sanitare aferente unităţilor 

şi compartimentelor de primire a urgenţelor din spitalele de 

urgenţă ; 

c) estimările pentru perioada 2009-2011 referitoare la sumele 

alocate de la bugetul de stat, sunt în creştere, deoarece au avut în 

vedere amplul proiect de modernizare a infrastructurii unităţilor 

medicale în cadrul programului de îmbunătăţire a serviciilor 

medicale de urgenţă ; 
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d) sumele obţinute din instituirea plăţii unor contribuţii de 

către persoanele juridice care produc, importă sau realizează 

încasări din activităţi publicitare la produsele din tutun şi băuturi 

alcoolice, altele decât berea şi vinul, au un trend ascendent, 

contribuţia lor la finanţarea sănătăţii publice crescând an de an . În 

acest sens, se menţionează că, în concordanţă cu obiectivele noilor 

politici publice şi măsurile aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă 

nr.72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, din aceste sume se vor 

finanţa şi unele programe şi activităţi care diminuau bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

-  Bugetul Ministerului Sănătăţii Publice  pe anul 2008 este 

structurat pe două programe principale şi anume : Prevenirea şi 

controlul bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a 

populaţiei şi un Program suport administraţie sanitară, care include 

şi sumele aferente Societăţii Naţionale de Cruce Roşie. 

- Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pe anul 2008 va atinge, la Capitolul „Venituri” pentru 

prima dată suma de 16,91 miliarde lei, respectiv  cu 30,9 % mai 

mare faţă de anul 2007, fiind programat fără excedent/deficit. La 

Capitolul „Cheltuieli” în anul 2008 se va înregistra suma de 16,76 

miliarde lei, iar fondul de rezervă va atinge 0,15 miliarde lei. 

- Din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate în anul 2008 se vor asigura Programul naţional de sănătate 



 6

cu scop curativ (1,82 miliarde lei) şi Programul naţional de 

sănătate privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în 

asistenţa medicală primară (0,52 miliarde lei). 

În urma dezbaterilor care au urmat au fost adoptate 

următoarele principale amendamente care vizează: 

- Finanţarea Centrului Naţional de Prelevare şi 

Conservare a Celulelor STEM cu suma de 3.500 mii lei; 

tratamentul afecţiunilor prin transplant de celule STEM este un 

tratament modern care şi-a dovedit eficacitatea medicală în multe 

boli care, până în prezent, erau letale. Importul de celule STEM a 

devenit , în cele mai multe situaţii , o afacere ilegală şi imorală, 

pacienţii fiind obligaţi să achite sume ce variază în jurul a 1.000 

euro/caz. Asigurarea funcţionării Centrului Naţional de Prelevare 

şi Conservare a Celulelor STEM va duce nemijlocit la reducerea 

esenţială a costurilor ( 50 – 70 euro/caz) reprezentând un beneficiu 

pentru pacienţi şi , totodată,  la creşterea prestigiului medicinii 

româneşti. 

- Având în vedere că, începând cu 1 ianuarie 2007, 

România a devenit ţară membră a Uniunii Europene s-a aprobat ca 

suma alocată pentru tratamentele în străinătate să fie majorată 

corespunzător iar finanţarea să se facă de la bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

- Majorarea sumelor alocate pentru „Cheltuieli de 

personal” în anul 2008 cu 133.500 mii lei pentru asigurarea unor 
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creşteri salariale semnificative de 50 % pentru personalul medical 

pentru a stopa exodul de cadre medicale în străinătate, precum şi 

alocarea suplimentară a 700 mii lei pentru acordarea unei prime de 

instalare pentru medicii de familie care îşi vor desfăşura activitatea 

în localităţi sau zone defavorizate. 

- Pentru a se asigura o dotare a cabinetelor medicale 

comunale, echivalentă cu cea din Uniunea Europeană ( ecograf, 

electrocardiograf, defibrilator şi microanalizator) , s-a aprobat 

majorarea „Transferurilor de capital” cu 200.000 mii lei. 

Având în vedere necesitatea creşterii calităţii îngrijirii bolnavilor 

renali şi a numărului de transplante renale, s-a aprobat alocarea 

sumei de 20.000 mii lei pentru înfiinţarea a 8 Centre Naţionale de 

nefrologie, Dializă şi Transplant Renal în spitalele  :Fundeni şi 

Sf.Ioan Bucureşti, Sf.Spiridon Iaşi, Iuliu Haţeganu Cluj,   Spitalul 

Judeţean Timişoara, Spitalul Judeţean Târgu Mureş, Spitalul 

Judeţean Craiova, Spitalul Judeţean Constanţa. 

- Pentru a se asigura accesul unui număr din ce în ce mai 

mare de copii şi persoane cu probleme sociale la serviciile de 

medicină dentară, precum şi dezvoltarea serviciilor stomatologice 

de calitate şi a intervenţiilor profilactice în domeniu s-a aprobat 

alocarea suplimentară pentru asistenţă medicală stomatologică a 

sumei de 43.351 mii lei, care este finanţată de la Fondul  naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate . 



 8

- De asemenea, s-a aprobat alocarea suplimentară de 

fonduri pentru un număr de 34 de obiective noi sau în derulare care 

au în vedere creşterea gradului de accesibilitate şi adresabilitate a 

populaţiei la serviciile medicale de calitate. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului au avizat favorabil, cu 20 voturi pentru , un vot 

împotrivă şi o abţinere, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2008, secţiunea pentru sănătate ( PLx695/2007) cu amendamentele 

prezentate. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte 

probleme privind activitatea comisiei. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative 

înregistrate la comisie. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi:  

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD), 

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

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar),  
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dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL) , 

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

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

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

dl.dep.Ciontu Corneliu ( PC) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu         

( Grup Parlamentar al PNL ) , 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 ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , fiind absent 

motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL) . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 
 
 


