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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 30.11.2005 

 

 

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

de 30.11.2005 între orele 11,00-13,00, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri privind avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2005 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2005 (PLX524/2005), secţiunea pentru sănătate. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost deschise de 

dl.dep.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supunând la vot ordinea de zi 

care a fost aprobată în unanimitate. 

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

în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2005 (PLX524/2005), secţiunea pentru sănătate. 

După cum a arătat dl.dep.Mircea Ifrim, în conformitate cu 

prevederile art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată, şi ţinând 

seama de prevederile art.6 din Legea finanţelor publice nr.500/2002, cu 

modificările ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul 

exerciţiului bugetar prin legi de rectificare. 

Necesitatea unei noi rectificări bugetare pe anul 2005 a fost 

determinată de reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici, de 

analiza execuţiei bugetare, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor 

bugetare alocate, de aprobarea unor acte normative care produc influenţe 

asupra cheltuielilor bugetare şi de necesitatea asigurării fondurilor pentru 

susţinerea sistemului de sănătate şi educaţie, a sistemului de protecţie a 

persoanelor cu handicap şi a copiilor. 

Evoluţiile economice favorabile, precum şi îmbunătăţirea gradului 

de colectare au favorizat execuţia bugetară, îndeosebi pe partea de venituri, 

unde s-a înregistrat o majorare a acestora, pe primele nouă luni ale anului 

2005, cu 18,2% în termeni nominali, comparativ cu perioada similară a 

anului precedent. 

Prin prezentul act normativ, se propune majorarea veniturilor şi 

cheltuielilor Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru 

deblocarea situaţiei create în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi 

asigurarea furnizării normale a asistenţei medicale către asiguraţi. 

Discuţiile s-au axat pe dispoziţile Capitolului VI referitoare la 

bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

La alin.(5) al art.20 se prevede că, în scopul prevenirii 

înregistrării unor noi datorii, arieratele recunoscute se vor plăti după analiza, 
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evaluarea şi restructurarea unităţilor sanitare cu paturi care au acumulat 

datorii până la 31 mai 2005. Evaluarea unităţilor sanitare se va face de către 

Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Restructurarea conducerii unităţilor sanitare cu paturi, respectiv a consiliilor 

de administraţie şi a comitetelor directoare, se va face prin ordin al 

ministrului sănătăţii şi, respectiv, al miniştrilor care au în subordine astfel de 

unităţi. 

În urma discuţiilor care au avut loc s-au desprins următoarele 

principale aspecte: 

- Obiectul de reglementare al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.154/2005 îl reprezintă rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 şi nu 

modificarea unor acte normative din domeniul sanitar, aflate în vigoare; 

- Evaluarea şi restructurarea unităţilor sanitare cu paturi este un 

proces relativ de durată în raport cu urgenţa măsurilor susţinute la elaborarea 

şi emiterea ordonanţei de urgenţă. Evaluarea urmează să fie efectuată de 

Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi, ca urmare, 

în mod obiectiv, se impune desemnarea unor reprezentanţi, stabilirea 

anumitor proceduri, elaborarea şi aprobarea criteriilor în baza cărora 

urmează să se facă evaluarea, elaborarea metodologiei de desfăşurare a 

evaluării, etc. În măsura în care se decide restructurarea unor anumite 

organisme de conducere, urmează elaborarea şi emiterea ordinului de 

ministru prin care se dispune restructurarea; 

- Condiţionarea executării creanţelor de efectuarea evaluării şi 

restructurării organelor de conducere a spitalelor va determina, având în 

vedere şi faptul că ne situăm la finele anului 2005, imposibilitatea executării 

bugetului şi, pe cale de consecinţă, pierderea de către sistemul de sănătate a 

sumelor alocate, iar datoria se va reporta în anul 2006; 
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- Schimbarea structurii unităţilor sanitare cu paturi, prin ordin de 

ministru, vine în contradicţie cu Legea 270/2003 a spitalelor, şi instituie o 

procedură de recentralizare. Structura organelor de conducere ale spitalelor 

este stabilită prin lege şi, ca urmare, nu poate fi modificată prin ordin de 

ministru; 

- În prezent, a fost elaborat un pachet de iniţiative legislative, 

inclusiv o lege a spitalelor, prin care se reglementează o nouă structură a 

organelor de conducere a spitalelor. Ca urmare, nu există nici un motiv 

temeinic pentru ca, prin ordin de ministru, să se opereze modificări în modul 

de conducere a unităţilor spitaliceşti. 

În finalul discuţiilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât 

continuarea dezbaterilor privind avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.154/2005 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 (PLX524/2005), secţiunea pentru 

sănătate, într-o viitoare şedinţă a comisiei. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

mai discutat şi alte probleme curente privind activitatea sa. 

 

În continuare, la punctul 3 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 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 
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Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup 

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

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

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

Alexandru ( Grup Parlamentar al PRM ) , 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 ) şi dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) . 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 

  
 

 


