
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/405 /20  septembrie 2007 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 19 şi 20 septembrie 2007 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 19.09.2007 între orele 14,00 – 19,00 şi în ziua de 

20.09.2007 între orele 9,00 – 12,30, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea 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 2006 ( PLx 556/2007) – în comun cu Comisia 

pentru sănătate publică a Senatului. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 ( PLx 
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553/2007) - în comun cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului. 

3. Dezbaterea propunerii legislative privind vânzarea 

spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor 

în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical  ( Plx 

471/2007). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

Lucrările Comisia pentru sănătate şi familie au fost deschise 

de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în unanimitate. 

 

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

familie a 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 2006 ( PLx 556/2007), secţiunea 

pentru sănătate, cu care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru 

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

comisiei , în anul 2006, cheltuielile sociale culturale au reprezentat 

34,6 % din totalul cheltuielilor bugetului de stat, respectiv 5,2 % 

din PIB, înregistrând suma de 17.736,8 milioane lei. 

Cheltuielile pentru sănătate, în anul 2006, au reprezentat    

8,3 % din totalul cheltuielilor social culturale, atingând suma de 

1.465,4 milioane lei, fiind efectuate, în principal, pentru: 

- servicii publice descentralizate – 520,5 milioane lei       

( 35,5 %); 

- servicii de sănătate publică – 126,5 milioane lei             

( 8,6 %); 

- servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi  - 62,2 

milioane lei (4,2%). 

În ceea ce priveşte execuţia bugetului Fondului  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate pe anul 2006 , veniturile încasate la 

bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate în 

anul 2006 în sumă de 10.757,2 milioane lei, s-au constituit din 

următoarele surse: 

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de 

angajatori 5.689,1 milioane lei (52,9%); 

- contribuţiile asiguraţilor 4.831,6 milioane lei ( 44,9%); 

- venituri din proprietate 9,5 milioane lei (0,1%); 

- venituri din dobânzi 13,4 milioane lei (0,1%); 
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- vânzări de bunuri şi servicii 3,2 milioane lei; 

- subvenţii de la bugetul de stat 173,3 milioane lei 

(1,6%); 

- subvenţii de la alte administraţii 37,1 milioane lei 

(0,3%). 

Veniturile astfel constituite în sumă de 10.757,2 milioane lei 

prezintă o creştere de 5,7 % faţă de prevederile bugetare definitive. 

Din veniturile realizate în anul 2006 s-au efectuat cheltuieli 

pe parcursul anului în sumă de 10.170,5 milioane lei în principal 

pentru: 

- produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi 

dispozitive medicale 3.211,0 milioane lei (31,6 %); 

- servicii medicale în ambulator 1.057,9 milioane lei 

(10,4%); 

- servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 

289,1 milioane lei (2,8%); 

- servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 4.958,7 

milioane lei (48,8%); 

- îngrijiri medicale la domiciliu 4,5 milioane lei (0,1%); 

- servicii publice descentralizate 122,8 milioane lei 

(1,2%). 

Din veniturile realizate s-a constituit fondul de rezervă în 

sumă de 101,3 milioane lei (0,9%), execuţia bugetului Fondului  
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naţional unic de asigurări sociale de sănătate încheindu-se cu un 

excedent în sumă de 485,4 milioane lei. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a 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 2006 ( PLx 556/2007) , cu 14 voturi pentru şi o 

abţinere, în forma prezentării. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007      

( PLx 553/2007), secţiunea pentru sănătate,   cu care este sesizată,  

în comun , cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

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

comisiei , evoluţia execuţiei bugetare pe primele 5 luni ale anului 

2007 relevă o îmbunătăţire a încasărilor la nivelul bugetului 

general consolidat, fapt ce a favorizat apariţia unui sold pozitiv, 

reprezentând 0,2 % din PIB, în termeni nominali cu 15,8 %. 

În aceste condiţii, Ministerul Sănătăţii Publice are alocată o 

suplimentare de la bugetul de stat de 355,0 milioane lei la capitolul 
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„Sănătate” , din care 5,0 milioane lei pentru continuarea finanţării 

obiectivului nou de investiţii „Spitalul Municipal Bacău” şi suma 

de 350,0 milioane lei pentru aparatură medicală şi echipamente de 

comunicaţii în urgenţă, transferuri pentru reparaţii capitale la 

spitale şi transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale. 

Bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pe anul 2007 a fost suplimentat la capitolul „Venituri” cu 

suma de 500,0 milioane lei, din care fondul de rezervă cu suma de 

5,0 milioane lei şi excedentul acestui buget cu suma de 495,0 

milioane lei. 

În cursul dezbaterilor , cu 11 voturi împotrivă, 3 voturi pentru 

şi o abţinere comisia a respins un amendament privind modificarea 

lit.h) a art.4 vizând repartizarea, prin aprobarea a Parlamentului, a 

sumei de 350,0 milioane lei. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu 14 voturi pentru şi o abţinere, să avizeze 

favorabil , în forma prezentată, proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2007 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 ( PLx 553/2007). 

 

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

familie  a procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative 

privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a 
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unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete 

medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 

conexe actului medical  ( Plx 471/2007), respinsă de către Senat în 

şedinţa din 6 iunie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

comisiei , prezenta propunere legislativă are ca obiect de 

reglementare, astfel cum rezultă din cuprinsul articolului unic, 

completarea cu alin.(5) a art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate 

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu 

destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 

desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr.236/2006. 

Pe fond, s-a constatat că dispoziţia prevăzută a se încorpora 

ca alin.(5) la art.3 se regăseşte într-o redactare mai cuprinzătoare, 

în art.11 alin.(3) din ordonanţa de urgenţă, astfel cum a fost 

modificată prin art.1 pct.13 din Legea nr.236/2006, în redactarea 

următoare: 

„3. Spaţiile dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de 

urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător, 

pentru alte activităţi, decât în scopul desfăşurării activităţii 
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medicale, activităţii de învăţământ superior medical şi/sau 

activităţii conexe activităţii medicale.” 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, cu 14 voturi şi 1 abţinere, respingerea 

propunerii legislative privind vânzarea spaţiilor proprietate privată 

a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de 

cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 

activităţi conexe actului medical  ( Plx 471/2007), ca fiind fără 

obiect. 

 

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

probleme privind activitatea comisiei. 

 

La punctul cinci 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 


