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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din ziua de 11 februarie 2019 

 

La lucrările comisiei din ziua de 11 februarie 2019 sunt prezenți 17 

deputați din totalul de 18  membri ai Comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Florin Buicu, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei participă, în calitate de invitați: 

- doamna Sorin Pintea,  ministrul sănătății; 

- domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății; 

- doamna Georgeta Bumbac, director general în cadrul   

Ministerului Sănătății; 

- doamna Adriana Cotel, președintele Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate; 

- doamna Mihaela Constantin, director în cadrul Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate; 

- doamna Doina Lica, șef serviciu în cadrul Ministerului 

Finanţelor Publice. 

  

          Comisia pentru sănătate şi familie și-a desfășurat lucrările în  

ședință comună cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului pentru 

dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2019 (PL-X 26/2019) - Secțiunea ”Sănătate”.  

Domnul deputat Florin Buicu, președintele Comisiei pentru sănătate 

și familie a Camerei Deputaților, informează că unul dintre principalele 

obiective pe care şi le asumă şi promovează Guvernul României îl 

reprezintă continuarea reformării sectorului de sănătate prin 

implementarea Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020. 

Bugetul pentru sănătate, estimat pentru anul 2019, reprezintă 4,83% 

din PIB, la un PIB estimat de 1.022,5 miliarde lei,  prezentând o creştere 

de 6,0 miliarde lei. 

Sumele alocate de la bugetul de stat în anul 2019, pentru bugetul 

Ministerului Sănătăţii, prezintă o creştere de 51,44% faţă de cele alocate 

corespunzător anului 2018. 
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În proiectarea bugetului Ministerului Sănătăţii s-a avut în vedere 

îndeplinirea următoarelor principale obiective: 

- creşterea graduală a resurselor alocate; 

- susţinerea financiară a programelor de sănătate; 

- finanţarea reabilitării, consolidării unor unităţi sanitare 

publice; 

- finanţarea construirii de noi spitale; 

- finanţarea achiziţionării şi a dotării unităţilor sanitare cu 

echipamente medicale, cu aparatură medicală şi mijloace de transport 

sanitar; 

- acordarea de sprijin financiar pentru îmbunătăţirea 

infrastructurii şi dotarea spitalelor publice din reţeaua administraţiei 

publice locale. 

În cadrul sumelor alocate de la bugetul de stat în bugetul 

Ministerului Sănătăţii, la capitolul 66.01 „Sănătate” sunt cuprinse şi 

sumele aferente art.57 alin.(3) din OUG 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative. 

Veniturile estimate la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări 

Sociale de Sănătate pentru anul 2019, vor fi cu 9,27% mai mari decât cele 

corespunzătoare anului  

2018, respectiv de 39 miliarde de lei estimat pentru anul 2019, faţă de 35 

miliarde lei pentru anul 2018. 

Din această sumă, 1,04 miliarde lei, o reprezintă alocaţiile bugetare 

de stat, potrivit dispoziţiilor art.265 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată (pentru acoperirea deficitului 

bugetului FNUASS). 

Excedentul rezultat, de 73.755 mii lei, este aferent asigurărilor 

pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, conform 

prevederilor OUG nr.158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.399/2006. 

În anul 2019 se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

să negocieze şi să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în 

limita sumei de 4,5 miliarde lei. 

În cursul dezbaterilor au fost examinate un număr de 788 de 

amendamente depuse de către deputaţi şi senatori. 

În urma finalizării dezbaterilor s-a supus la vot proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2019, secţiunea sănătate,  fiind votat cu 

majoritate de voturi (16 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă), în forma 

înaintată de Guvern, cu  amendamente care au fost fie admise, fie respinse.  

Acestea se regăsesc în anexele la aviz. 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 


