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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 24, 25 şi  26.10. 2006 

 

 

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

24.10.2006 între orele 14,00 - 18,00, în ziua de 25.10.2006 între orele 9,00 - 

16,00 şi în ziua de 26.10.2006 între orele 10,30 – 12,30 . 

La lucrările comisiei din ziua de 24.10.2006 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.Vasile Cepoi, director general, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate , 

dl.Moise Popescu, director general adjunct, Ministerul Finanţelor Publice , 

doamna Gherghina Florea, director, Ministerul Finanţelor Publice , dl.Dorin 

Mântescu, director, Ministerul Finanţelor Publice , dl.Adrian Nan, consilier , 

Ministerul Finanţelor Publice . 

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

preşedintele comisiei care a supus la vot ordinea de zi. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 
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1. Dezbaterea, în vederea avizării, a proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2007 (PLx 752/2006), secţiunea pentru sănătate. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2007 (PLx 752/2006), secţiunea pentru sănătate. 

În urma dezbaterilor s-au desprins următoarele aspecte principale: 

- Bugetul Ministerului Sănătăţii Publice/2007 a înregistrat o 

creştere de 40,3 % comparativ cu anul 2006, iar bugetul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate/2007 o creştere de 24,7 %. Raportat la PIB bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice reprezintă 4,12 %; în buget nu sunt cuprinse 

sumele pentru sănătate alocate bugetelor locale şi ministerelor cu reţea 

proprie care reprezintă 0,1 % din PIB. Având în vedere că începând cu 1 

ianuarie 2007 intră în vigoare Legea asigurărilor private de sănătate care 

reprezintă aproximativ 0,2 % din PIB, se poate afirma că bugetul pentru 

sănătate/2007 reprezintă 4,4 % din PIB. 

- Analizând structura bugetului Ministerului Sănătăţii 

Publice/2007 şi bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/2007 

comparativ cu 2006 se constată o creştere a sumelor alocate la majoritatea 

titlurilor; de exemplu pentru produsele farmaceutice, dispozitive şi materiale 

sanitare majorarea reprezintă 16 %, pentru medicamentele compensate şi 

gratuite 17 %, pentru servicii medicale în ambulatoriu 41 %, pentru asistenţa 

medicală primară 50 %, pentru asistenţa medicală spitalicească 21 %. 
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Întrucât creşterea de 30 % a sumei alocate la dispozitive şi 

echipamente medicale, paragraf cuprins în bugetul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, este foarte mică, se propune majorarea cu cel puţin  

50 %. 

- Referitor la programele de sănătate, Ministerul Sănătăţii Publice 

are prevăzute două mari politici publice: programul de administraţie sanitară 

şi programul pentru sănătate publică. După aprobarea bugetului de stat 

partea de asistenţă medicală va fi detaliată prin hotărâre de Guvern pe 

subprograme. Programele curative ( de diabet, cardiovasculare şi oncologie) 

vor fi derulate împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 

începând cu sfârşitul anului 2006. De asemenea se va pune un accent 

deosebit pe programul privind starea de sănătate a populaţiei care este în 

faza de pregătire şi care se va finaliza la sfârşitul anului 2007, când se va 

întocmi o patologie a populaţiei investigate pe baza căreia se vor elabora 

programe. 

- În ceea ce priveşte investiţiile, acestea cuprind şi construirea a 8 

spitale regionale şi a 20 de spitale judeţene. În anul 2007 Ministerul Sănătăţii 

Publice asigură 30 % din valoarea totală a acestor investiţii, restul sumei 

urmând a fi asigurată în anul 2008. S-a subliniat faptul că la sfârşitul 

semestrului I 2007 ar trebui să înceapă construirea noilor obiective. 

- În bugetul pentru sănătate sunt prevăzute 1.900 miliarde lei 

pentru achiziţionarea de aparatură şi echipamente medicale. În anul 2007 se 

va livra aparatura specifică pentru anestezie şi terapie intensivă, s-a deschis 

finanţarea pentru 17 unităţi de primire de urgenţă, iar pentru 60 unităţi de 

primire urgenţă finanţarea se va face până la sfârşitul anului 2007. 

În urma dezbaterilor s-au desprins următoarele concluzii: 
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- Începând din anul 1990 bugetul pentru sănătate pe anul 2007, în 

cifre absolute, este cel mai mare ( 4,12 % din PIB). Dacă se adaugă 0,1 % 

din PIB cât reprezintă bugetele locale şi cele ale ministerelor cu reţea 

sanitară proprie, se  ajunge la 4,22 % din PIB; faţă de anul 2006 se 

înregistrează o creştere a bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

de 27,6 % faţă de anul 2006 şi o creştere a bugetului Ministerului Sănătăţii 

Publice de 40,3 %;  în cifre absolute se constată o dublare a bugetului pentru 

sănătate pe anul 2007 comparativ cu anul 2006, obţinându-se o creştere a 

cheltuielilor  pentru sănătate/capita de la 96 euro/persoană în anul 2004 la 

198 euro/persoană în anul 2007. De asemenea, se constată o creştere cu 50 

% a sumei alocate pentru asistenţa primară şi profilaxie, cu 56 % a sumei 

alocate pentru asistenţă medico-socială , cu 20 % pentru serviciile medicale 

cu paturi, cu 20 % pentru hemodialiază şi dializă şi cu 41 % a sumei alocate 

pentru ambulatoriu. 

Majorarea substanţială a bugetului pentru sănătate/2007 reprezintă 

eforturile unite ale celor două Comisii de Sănătate ale Parlamentului 

României şi ale ministrului sănătăţii publice, conştientizându-se faptul , 

pentru guvernanţi, că sănătatea este o prioritate naţională. Începând cu anul 

2000, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor a făcut 

permanent demersuri pentru majorarea bugetului pentru sănătate la 4 % din 

PIB. 

- Bugetul pentru sănătate/2007 relevă faptul că sănătatea este o 

prioritate naţională. Acest lucru se evidenţiază în alocarea sumei de 198 

euro/capita . Totuşi comparativ cu Bulgaria şi Ungaria care au alocat 210 

euro/capita şi respectiv 440 euro/capita, suma este mică şi nu relevă faptul că 

suntem încă departe de ceea ce necesită sistemul de sănătate . 
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- Bugetul pentru sănătate/2007 trebuie să rezolve două priorităţi: 

creşterea actului medical şi creşterea demnităţii personalului medical prin 

schimbarea raportului salarii/materiale sanitare. 

- Introducerea taxei pe viciu ( în buget la Capitolul „Venituri 

proprii” ) reprezintă un succes şi constituie o sursă foarte importantă de 

finanţare a sănătăţii.  

- Având în vedere că în bugetul pentru sănătate/2007 creşterea 

sumei alocate asistenţei stomatologice este doar de 10 % , se impune ca în 

bugetul pentru sănătate/2008 să se prevadă o majorare a acesteia pentru 

dezvoltarea asistenţei stomatologice în mediul rural. 

- Având în vedere că în politica sanitară a Ministerului Sănătăţii 

Publice un loc important îl ocupă restructurarea spitalelor; comisia 

recomandă Ministerului Sănătăţii Publice ca banii rezultaţi din vânzarea 

parţială sau totală a acestora să fie folosiţi pentru majorarea plăţilor 

serviciilor medicale. 

În concluzie, se apreciază că anul 2007 reprezintă un început bun 

pentru sănătate şi, ca urmare, comisia îl va sprijini în continuare pe ministrul 

sănătăţii publice ca decizia politică pentru sănătate să fie cea corectă şi să se 

ajungă inclusiv la o salarizare decentă a medicilor , nu aşa cum este încă în 

prezent. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat/2007, secţiunea pentru 

sănătate  ( PLx 752/2006) cu un amendament referitor la majorarea sumei 

pentru dispozitive şi echipamente medicale ( votat în unanimitate ) şi 14 

amendamente privind fişe noi de investiţii la nivelul spitalelor ( votate în 

unanimitate ). 

 

 5



La punctul doi comisia a discutat şi alte probleme curente privind 

elaborarea unor acte normative referitoare la responsabilizarea managerilor 

de spital şi sancţionarea reprezentanţilor consiliilor locale care 

obstrucţionează vânzarea cabinetelor medicale. 

 

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 fost prezenţi 17 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 PC), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( 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 ( Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) , 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.Miron Mitrea         

( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar 

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

neînregistrându-se absenţe . 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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