
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/741/ 18 decembrie 2002   

PROCES VERBAL
al şedinţelor  comisiei din zilele de 17  şi 18.12.2002   

La lucrările comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi motivat

2 deputaţi.

La lucrările comisiei participă ca invitaţi:

- doamna dr.farm.Magdalena Bădulescu, preşedintele Agenţiei

Naţionale a Medicamentului ;

- doamna dr.farm.Felicia Gâtlan, director general al Direcţiei

generale farmaceutice din Ministerul Sănătăţii şi Familiei ;

- doamna dr.Alexandra Cucu, director general adjunct al Direcţiei de

medicină preventivă din Ministerul Sănătăţii şi Familiei ;

- doamna ec.Elena Badea, director general al Direcţiei buget din

Ministerul Sănătăţii şi Familiei ;

- doamna dr.Anişoara Dudu din cadrul Direcţiei generale de sănătate

publică.

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei care a supus la vot, iar comisia a votat, în unanimitate,

următoarea ordine de zi:

1. Informare privind sinteza constatărilor rezultate din controlul

efectuat la Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate privind exerciţiul financiar bugetar al anului 2001.
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2. Audieri asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice.

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice ( procedură de

urgenţă).

În deschiderea lucrărilor, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei a reamintit membrilor prezenţi că, la solicitarea Biroului Permanent al

Camerei Deputaţilor şi a doamnei dr.Daniela Bartoş, ministrul sănătăţii şi

familiei, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din ziua de 17.12.2002,

să amâne dezbaterea raportului asupra propunerii legislative privind formarea

profesională şi pregătirea continuă a medicilor şi farmaciştilor, până la o dată

care va fi stabilită ulterior de Comitetul Ordinii de zi.

În acest sens, domnia sa propune şi comisia a aprobat în unanimitate, ca

raportul iniţial nr.28/490/4 iulie 2002 şi raportul suplimentar însoţitor

nr.28/717/12 decembrie 2002 asupra propunerii legislative, să facă obiectul unui

raport de înlocuire, pentru a facilita desfăşurarea dezbaterilor în plenul Camerei.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă

membrilor comisiei o sinteză a constatărilor rezultate din controlul efectuat la

Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

privind exerciţiul financiar bugetar al anului 2001.

În urma controlului efectuat în anul 2001 la nivelul  Ministerului

Sănătăţii şi Familiei şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate s-au constatat

o serie de deficienţe extrem de grave.

Astfel, creditele bugetare iniţiale, aprobate de Ministerul Sănătăţii şi

Familiei prin Legea nr.216/2001 privind bugetul de stat, în sumă de 10.325,3

miliarde lei, au fost majorate prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2001, la

solicitarea ministerului, cu suma de 2.899 miliarde lei, astfel încât creditele

bugetare definitive au fost de 10.615,2 miliarde lei.
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Plăţile nete  de casaă în sumă de 10.199,7 miliarde lei au fost mai mici

atât faţă de prevederile iniţiale, cât şi faţă de prevederile definitive. Aceasta a

condus la imobilizarea unui volum important de credite, în sumă de 415,5

miliarde lei faţă de prevederile definitive ( grad de realizare 96 % ) şi respectiv

de 125,6 miliarde lei faţă de prevederile iniţiale ( grad de realizare  98,7 % ).

Estimarea veniturilor bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate

de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de

sănătate teritoriale a fost realizată pe baza proiecţiei indicatorilor : venituri din

contribuţii la fondul de asigurări sociale de sănătate , venituri primite de la alte

bugete şi venituri din alte surse, la un volum total de 41.738 miliarde lei.

Constituirea resurselor financiare ale bugetului asigurărilor sociale de

sănătate s-a efectuat pe baza contribuţiilor persoanelor juridice şi fizice la fondul

asigurărilor sociale de sănătate fără a se lua în calcul potenţialul structurilor

teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în recuperarea restanţelor

care,  la data de31.12.2000, atingeau suma  de 9.201,5 miliarde lei. Acest fapt, a

condus la subdimensionarea, cu aceeaşi sumă, a indicatorului venituri totale

înscris în bugetul pe anul 2001.

Raportarea, de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a unui

grad de realizare a veniturilor sistemului de asigurări sociale de sănătate de 99,9

% se referă numai la prevederile definitive înscrise în bugetul de venituri şi

cheltuieli centralizat, în care nu au fost cuprinse creanţele restante ale

contribuabililor la fondul asigurărilor sociale de sănătate care, la data de

31.12.2000, era de 9.201,5 miliarde lei. În acest context, gradul de realizare a

veniturilor a fost de numai 81,9 %, ca urmare a neîncasării creanţelor.

Dimensionarea cheltuielilor din fondul asigurărilor sociale de sănătate la

un nivel de  37.520,9 miliarde lei şi repartizarea acestora pe ordonatorii

secundari de credite şi destinaţii s-a efectuat în concordanţă cu obiectivele şi

priorităţile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli centralizat, la nivelul

veniturilor de încasat în anul 2001, fără a se avea în vedere nivelul
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disponibilităţilor financiare ale sistemului asigurărilor sociale de sănătate care, la

data de 31.12.2000, erau în sumă de 4.778,3 miliarde lei.

De asemenea, la fundamentarea volumului de cheltuieli al bugetului

fondului de asigurări sociale de sănătate , la nivelul structurilor teritoriale ale

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu s-a avut în vedere nivelul arieratelor

înregistrate de unităţile sanitare care, la data de 30.11.2001, erau în sumă de

6.423,6 miliarde lei.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a subdimensionat prevederile

bugetare la partea de cheltuieli, luând în calcul costurile prestaţiilor realizate în

anul 2000, neactualizate cu indicii de inflaţie pe anul 2001, ceea ce a condus la

neasigurarea finanţării cheltuielilor privind serviciile medicale furnizate de

unităţile sanitare.

De asemenea, la poziţia �mijloace fixe� înscrisă în bilanţul centralizat,

nu au fost înregistrate mijloacele fixe finanţate din credite externe în sumă de

834 miliarde lei şi împrumuturi externe BIRD, în sumă de 110 miliarde lei, deşi

Ministerul Sănătăţii şi Familiei  avea obligaţia transmiterii, la unităţile

beneficiare, a valorii de inventar a mijloacelor fixe recepţionate şi obţinerii

copiilor notelor contabile de înregistrare în contabilitate pentru toate mijloacele

fixe recepţionate şi înregistrate la unităţile sanitare.

În bilanţul aparatului central al Ministerului Sănătăţii şi Familiei , la

posturile �mijloace fixe�, �obiecte de inventar în folosinţă� şi �materiale� nu au

fost înregistrate bunuri materiale în valoare de 7,3 miliarde lei reprezentând

aparatură şi instrumentar medical din Rezerva de Mobilizare şi bunuri materiale

primite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în cadrul proiectelor finanţate de

PHARE.

Poziţia �mijloace fixe� înscrisă în bilanţul contabil întocmit de Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate nu a fost pus de acord cu situaţia reală a

elementelor patrimoniale, potrivit inventarierii, neînregistrării în acesta a unor

bunuri materiale în valoare de 124,6 miliarde lei, respectiv sediul instituţiei.
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În bilanţul contabil întocmit la data de 31.12.2001 nu a fost înscrisă

suma de 16.058 miliarde lei, reprezentând creanţe din contribuţii la fondul

asigurărilor sociale de sănătate , astfel încât acesta nu oferă o imagine fidelă a

poziţiei financiare, a performanţelor financiare, a fluxurilor de trezorerie şi a

celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a raportat prin contul de

execuţie un grad de realizare a veniturilor de 99,9 % deşi soldul creanţelor

restante la fondul asigurărilor sociale de sănătate  s-a majorat în anul 2001, cu

6.857 miliarde lei, acestea fiind la data de 31.12.2001, în sumă de 16.058

miliarde lei, rezultând un grad de realizare a veniturilor de 72,2 %.

Creanţele restante la data de 31.12.2001, în sumă de 16.058 miliarde lei,

reprezintă 38 % din veniturile realizate ( 41.734 miliarde lei), urmare neaplicării

tuturor modalităţilor de executare silită.

Deşi ponderea agenţilor economici cu datorii de peste 1 miliard lei a fost

de numai 1,5 % din total, datoria la fond reprezintă 84,4 % din totalul creanţelor.

Prelungirea perioadei de încasare a creanţelor în alte exerciţii bugetare,

decât cel în care contribuţia devenise exigibilă la plată, a condus la neîncasarea

veniturilor estimate la buget şi la neconstituirea resurselor financiare pentru

acoperirea cheltuielilor angajate de unităţile sanitare.

La Ministerul Sănătăţii şi Familiei au fost constatate stocuri de

medicamente din Rezerva de Mobilizare al căror termen de valabilitate a expirat

în anul 2001, creându-se o pagubă în sumă de 364,4 milioane lei.

Ministerul Sănătăţii şi Familiei avea obligaţia de a lua măsurile ce se

impuneau pentru împrospătarea Rezervei de Mobilizare cu medicamente la

nivelul cantităţii expirate.

Pentru recuperarea prejudiciului, în baza art.31 alin.(2) din Legea

nr.94/1992, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.77/2002,

completul consilierilor de conturi a sesizat Colegiul Jurisdicţional în vederea

stabilirii răspunderii civile delictuale.
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În sensul celor prezentate, domnul preşedinte Mircea Ifrim şi comisia a

hotărât în unanimitate ca, la începutul lunii februarie a anului 2003, să fie

invitaţi pentru audieri ministrul sănătăţii şi familiei, preşedintele Casei Naţionale

de Asigurări de Sănătate, ministrul finanţelor publice şi conducerea Curţii de

Conturi. Această întâlnire va avea drept scop examinarea amănunţită a celor

controlate şi constatate în raportul Curţii de Conturi precum şi întocmirea unui

plan comun de măsuri care să înlăture cauzele care au generat această situaţie.

Una din principalele pârghii prin care deficienţele constatate vor fi pe

viitor remediate o reprezintă iniţiativa legislativă privind asigurările sociale de

sănătate care aşteaptă votul final al Senatului. În acest sens, Comisia pentru

sănătate , ecologie, tineret şi sport a Senatului a respins Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de

asigurări sociale de sănătate.

La punctul al doilea al ordinii de zi , dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei arată că, în urma dezbaterilor care au avut loc asupra

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/2000 privind

produsele cosmetice, în şedinţele din zilele de 10 şi 11.12.2002, s-au constatat

unele neclarităţi.

În aceste condiţii, arată domnia sa , comisia a hotărât că este necesară

consultarea specialiştilor din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei , Agenţiei

Naţionale a Medicamentului şi Ministerului Industriilor şi Resurselor.

În continuare, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  acordă

cuvântul invitaţilor prezenţi.

Doamna dr.Alexandra Cucu menţionează că Legea nr.178/2000 privind

produsele cosmetice a fost modificată şi completată prin Legea nr.508/2002.

Prin modificarea adusă lit.a) a alin.(2) al art.24, au fost abrogate prevederile

punctelor 21 şi 22 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.340/1992 privind
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regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură precum şi altor

mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător.

Prin abrogarea prevederilor respective au fost excluse de la procedura de

acord, abilitare şi avizare a licenţelor, prevăzută de Hotărârea Guvernului

nr.340/1992, şi alte categorii de produse decât cele cosmetice, la care face

referire Legea nr.178/2000.

În consecinţă, arată domnia sa, au apărut unele dificultăţi în aplicarea

legii cu implicaţii administrative şi posibil economice prin litigiile cu

importatorii şi instituţiile implicate în procesul de abilitare a importurilor,

datorită unor interpretări diferite ale textului de lege în forma adoptată.

În acest context, în urma consultării tuturor părţilor interesate şi având în

vedere necesitatea soluţionării rapide a dificultăţilor constatate, prin proiectul de

act normativ alăturat se propune modificarea Legii nr.178/2000 pentru

clarificarea dispoziţiilor incomplete.

Astfel, concluzionează domnia sa , prin modificările cuprinse în

proiectul de lege se propune ca produsele, care nu corespund definiţiei

produselor cosmetice în sensul Legii nr.178/2000, cu modificările şi

completările ulterioare, incluse la pct.21 şi 22 din anexa nr.2 la Hotărârea

Guvernului nr.340/1992, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului

nr.437/1992, şi care au un potenţial impact asupra sănătăţii publice, să fie supus,

în continuare, prevederilor hotărârii menţionate.

De  asemenea, Ministerul Sănătăţii şi Familiei a propus, ca urmare a

consultării cu reprezentanţii asociaţiei de cosmetologie, o completare a listei

codurilor tarifare din anexa propusă din Codul Vamal de Import al României.

În continuare, doamna farm.Felicia Gâtlan subliniază că este pe deplin

de acord cu cele prezentate de antevorbitor şi doreşte să menţioneze că

prevederile Hotărârii Guvernului nr.340/1996 produc unele greutăţi privind

punerea pe piaţă a produselor cu potenţial toxic.
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi întreabă

pe invitaţii prezenţi, dacă nu ar fi necesar ca aceste produse cosmetice să se afle

sub jurisdicţia directă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei , dat fiind faptul că

multe dintre aceste produse pot fi dăunătoare pentru sănătatea populaţiei. De

exemplu, aceste produse cosmetice, necorespunzătoare din punct de vedere

sanitar, pot produce boli ale pielii sau alergii.

Doamna farm.Magdalena Bădulescu menţionează că aceste produse au

fost scoase de la omologarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi, în

conformitate cu Directiva UE au fost trecute la notificare simplă.

Doamna dr.Alexandra Cucu intervine şi precizează că notificarea acestor

produse este făcută de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi, în aceste condiţii,

pe piaţa românească au pătruns o serie de produse cosmetice de proastă calitate.

Această problemă este deosebit de complexă.

Doamna dep.Constanţa Popa îşi  exprimă nedumerirea asupra  acestei

directive care, prin omisiunea omologării de către Agenţia Naţională a

Medicamentului, a facilitat introducerea pe piaţă a numeroase produse cosmetice

de proastă calitate şi care reprezintă un potenţial pericol la adresa sănătăţii

populaţiei.

Doamna dr.Alexandra Cucu informează comisia că actuala situaţie nu

este generată de lipsa legislaţiei în domeniu, ci de nerespectarea acestei

legislaţii. Pentru corecta punere în aplicare a legislaţiei în vigoare privind

produsele cosmetice ar fi necesar ca Ministerul Sănătăţii şi Familiei să emită

norme şi instrucţiuni de aplicare a acesteia.

În continuare, Comisia pentru sănătate şi familie  trecut la examinarea pe

articole a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.178/2000 privind produsele cosmetice.

Comisia a examinat propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei de

completare a anexei cuprinzând lista codurilor tarifare din Codul Vamal de
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Import al României pentru produsele cosmetice, cu poziţia 3401.20.90

�Săpunuri sub alte forme�.

Comisia şi-a însuşit , în unanimitate, acest amendament.

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune, în

unanimitate, adoptarea proiectului de lege cu amendamentul mai sus menţionat.

La propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

comisia a hotărât, în unanimitate, să înainteze o adresă prin care să se solicite

Ministerului Sănătăţii şi Familiei ca, în termen de două luni, să emită

instrucţiuni privind exercitarea controlului pe piaţă al produselor cosmetice.

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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