
Parlamentul  României

CAMERA DEPUTAŢILOR                                           SENAT
Comisia pentru sănătate                                      Comisia pentru sănătate,
           şi familie                                                            ecologie şi sport
Nr.354 /XVIII/8/02.04.2001                                Nr.187 /XXV/02.04.2001

A V I Z
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2001

Cu adresa nr.208 din 26 martie 2001, în conformitate cu prevederile

art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi

Senatului, Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi

Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului au fost sesizate cu

avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2001.

În şedinţa din data de 02.04.2001,  Comisia pentru sănătate şi familie

a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a

Senatului au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu următoarele

amendamente :

I. LA CAPITOLUL VII � BUGETELE FONDURILOR

SPECIALE

AUTORI:  dl. dep. dr. Ovidiu Brânzan ( Grupul Parlamentar al

PDSR), dl.dep. prof. dr. Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM), dl. sen.

prof. dr. Sorin Mircea Oprescu (Grupul Parlamentar al PDSR),

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM) , dl.dep.ec.Eugen

Nicolaescu (Grupul Parlamentar al PNL), dl.dep.ec.Nini Săpunaru (Grupul
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Parlamentar al PNL),dl. dep.farm. Ion Burnei ( Grupul Parlamentar al

PDSR), dna dep.biochim. Constanţa Popa(Grupul Parlamentar al PRM) , dna

dep. dr. Ana Florea (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale),

dl.sen.Vela Ion (Grupul Parlamentar al PD), dl.sen.dr.Ioan Pop de Popa

(Grupul Parlamentar al PDSR-PUR) şi dl.sen.Sorin Penciuc (Grupul

Parlamentar al PNL) au propus completarea art.36 cu două alineate noi, ca

alin.(3) şi alin.(4), cu următorul cuprins:

�Alin.(3) � Pentru conturile de disponibilităţi ale Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate , ale caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a

municipiului Bucureşti, ale Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor

şi ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei

Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, păstrate în Trezoreria statului, se

acordă dobânda la vedere la nivelul dobânzii remunerate la rezervele minime

obligatorii ale băncilor comerciale la Banca Naţională a României.

Alin.(4) � Pentru conturile de depozit ale Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate , ale caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului

Bucureşti, ale Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor şi ale Casei

Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi

Autorităţii Judecătoreşti păstrate în Trezoreria statului se utilizează dobânda

la nivelul taxei de scont comunicată de Banca Naţională a României.�

MOTIVAŢIE:

Prezentele propuneri au ca obiect înlocuirea Convenţiei nr.

4797/AC532/2000 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Casa

Naţională de Asigurări de Sănătate  care la art.3 şi 5 prevede că, nivelul

dobânzii acordate pentru disponibilităţile la vedere este de 10 % pe an, iar
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pentru disponibilităţile din depozite de 12 % sau 15 % în funcţie de termenul

de constituire a depozitului.

Pentru anul 2000 la negocierea dobânzii aferente disponibilităţilor

fondului asigurărilor sociale de sănătate, Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate a propus acordarea unui nivel al dobânzii de 30 % pe an. În

condiţiile în care Ministerul Finanţelor Publice ar fi acceptat acest nivel al

dobânzii, numai la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , s-ar fi

adus venituri suplimentare de aproximativ 90 miliarde lei.

Efectele negative ale inflaţiei pot fi contracarate, într-o anumită

măsură, nu numai prin dobânzile încasate la disponibilităţi ci şi prin plasarea

disponibilităţilor existente în fondul de rezervă în titluri de stat lansate

pentru finanţarea bugetului de stat, pentru care dobânda previzionată, pentru

acest an, depăşeşte 50 %.

Prin aceste propuneri se urmăreşte să se valorifice disponibilităţile

Casei  Naţionale de Asigurări de Sănătate , precum şi ale caselor de asigurări

de sănătate la un nivel cât mai înalt de eficienţă, avându-se în vedere şi

gradul de inflaţie prognozat pentru acest an.

II. LA ANEXA 3/29

AUTORI: dl. sen. prof. dr. Sorin Mircea Oprescu ( Grupul

Parlamentar al PDSR) ,dl. dep. prof. dr. Mircea Ifrim ( Grupul Parlamentar

al (Grupul Parlamentar al PRM) ,dna.dep.biochim.Constanţa Popa (Grupul

Parlamentar al PRM),dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.sen.Vela Ion (Grupul Parlamentar al PD),dl.dep.dr.Ludovic Abiţei

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru

(Grupul Parlamentar al PRM) , dl.sen.dr.Ioan Pop de Popa  (Grupul
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Parlamentar al PDSR-PUR) şi dl.sen.Sorin Penciuc (Grupul Parlamentar al

PNL)   au propus următorul amendament:

1) Titlul 2 - CHELTUIELI PERSONAL                   - mii lei �

Program buget 2001 Propunere buget 2001 Diferenţă solicitată

725.286.153 840.000.000 + 114.713.847

MOTIVAŢIE:

Suplimentarea drepturilor de personal cu 114.713.847 mii lei,

reprezintă acoperirea influenţelor determinate de actele normative aprobate

în anul 2001, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2001.

2) Titlul 20 � CHELTUIELI MATERIALE                 - mii lei-

Program buget 2001 Propunere buget  2001 Diferenţa solicitată

1.013.322.975 1.500.000.000 + 486.677.025

MOTIVAŢIE:

Diferenţa solicitată de 486.677.025 mii lei, reprezintă:

-      cota de inflaţie aferentă;

- realizarea programelor naţionale de sănătate care se derulează

prin unităţi sanitare finanţate integral de la bugetul de stat ( imunizări,

planificare familială, boli transmisibile, promovarea sănătăţii).

3) Titlul 38 � TRANSFERURI                                     - mii lei �

Program buget 2001 Propunere buget 2001 Diferenţa solicitată

1.668.311.993 2.500.000.000 + 831.688.007
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MOTIVAŢIE:

Suplimentarea de 831.688.007 mii lei reprezintă alocaţii de la

bugetul de stat pentru programele naţionale de sănătate, ce se execută de

către spitale ( prevenire boli cardio-vasculare, oncologie, TBC şi alte boli

netransmisibile cu impact major în indicatorii de sănătate ai populaţiei:

morbiditate, mortalitate generală şi infantilă) şi pentru reparaţii capitale.

4) Titlul 70 � CHELTUIELI DE CAPITAL               - mii lei �

Program buget 2001 Propunere buget 2001 Diferenţa solicitată

873.056.664 1.200.000.000 + 326.943.336

MOTIVAŢIE:

Suma solicitată în plus, de 326.943.336 mii lei reprezintă

necesarul pentru consolidări, construcţii de unităţi sanitare începute în anii

precedenţi, reamenajări şi alte cheltuieli de natură investiţională.

5) AUTORI: Dl.dep.Luchian Ion (Grupul Parlamentar al PNL),

dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL),dl.dep.ec.Eugeniu

Nicolaescu (Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.sen.Dan Constantinescu

(Grupul Parlamentar al PNL) au propus următorul amendament :

La ANEXA 3/29 Numărul maxim de posturi pe anul 2001 se

suplimentează cheltuielile de personal la capitolele :

ANEXA 3/29 NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001

Cod
capitol

Denumire capital
de cheltuieli

Amendament
propus

Motivare

58.01.

60.01.

Sănătate

Asistenţa socială,
alocaţii, pensii,
ajutoare şi
indemnizaţii

8.973 x 34.000 lei x 200
zile lucrătoare;
393 x 34.000 x 200 zile
lucrătoare;

Sprijin
social al
angajatorilor
conform
Legii nr.
142/1998
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69.01.

71.01

Alte acţiuni
economice
Cercetare ştiinţifică

136 x 34.000 x 200 zile
lucrătoare
40 x 34.000 x 200 zile
lucrătoare

Legendă : 8.973  = nr.maxim personal medical aprobat / 2001

                    393 = nr.maxim personal medical aprobat / 2001

                    136 = nr.maxim personal medical aprobat / 2001

                      40 = nr.maxim personal medical aprobat / 2001

     34.000= valoare tichet masă

III. LISTA � SINTEZA CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII

ANEXA NR. 3/29

6) AUTORI:Dl.dep.farm.Burnei Ion (Grupul Parlamentar al PDSR) şi

dl.dep.dr.Constantin Florentin Moraru (Grupul Parlamentar al PRM) au

propus următorul amendament :

CAP.58.01. cod.29.58.0002

Obiectiv de investiţii: DISPENSAR

MEDICAL ÎN COMUNA ROCIU                                          - mii lei �

Program buget 2001 Propunere buget 2001 Diferenţă solicitată

(C.4.1.) (C.4.1.)

85.000 1.000.000 + 915.000

Sursa de finanţare:

Prin redistribuire de la bugetul  Ministerului  Sănătăţii şi Familiei.

MOTIVAŢIE:

Suma alocată este insuficientă pentru continuarea lucrărilor de

construcţii şi pentru protejarea investiţiei.



7

7) AUTOR: Dl.dep.Marton Arpad (Grupul Parlamentar al UDMR ) a

propus următorul amendament :

Cap. 58.01 cod 29.58.01.0020

Obiectiv de investiţii: CENTRUL DE INVESTIGARE ŞI

TRATAMENT CU STAŢIONARE

ÎNTORSURA BUZĂULUI                                                        - mii lei -

Program buget 2001 Propunere buget 2001 Diferenţă solicitată

(C.4.1.) (C.4.1.)

500.000 2.750.000 + 2.250.000

Sursa de finanţare :

Micşorarea sumei de 18 miliarde la anexa 3/15.

MOTIVAŢIE:

Finalizarea unor investiţii.

8) AUTORI: dl. dep. Tamaş Sandor ( Grupul Parlamentar al UDMR)

şi dl.dep.Marton Arpad( Grupul Parlamentar al UDMR)   au propus

următorul amendament:

Cap. 58.01 cod 29.58.01.0021

Obiectiv de investiţii: Centrul Materno � Infantil �

Târgul Secuiesc                                                                       - mii lei -

Program buget 2001 Propunere buget 2001 Diferenţă solicitată

(C.4.1.) (C.4.1.)

2.500.000 12.500.000 + 10.000.000
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Sursa de finanţare:

Diferenţa dintre suma solicitată de 12.500.000 mii lei şi suma

prevăzută în Proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2001 de 2.500.000 mii

lei, adică 10.000.000  mii lei, propun să fie alocată din suma cuprinsă în

capitolul �Alte cheltuieli de investiţii�, care figurează în anexa 3/29, sub cod

29.58.0100, la pagina 1751 din proiectul Legii Bugetului de stat pe anul

2001. 

MOTIVAŢIE:

 Municipiul Târgu-Secuiesc, situat în depresiunea Tg.-Secuiesc, este

singura localitate unde există spital şi maternitate care deserveşte cca.90.000

de cetăţeni.

Imobilul actual în care funcţionează maternitatea Spitalului Municipal

Târgu � Secuiesc a fost retrocedat proprietarilor de drept. Ca urmare a

acestei decizii finale a instanţei, maternitatea din Târgu � Secuiesc este pusă

în situaţia dificilă că ori plăteşte o chirie de 2000 USD lunar, ori trebuie să

părăsească imobilul.

În 1998 s-a început investiţia Centrului Materno-Infantil Târgu-

Secuiesc, care momentan a ajuns într-un stadiu avansat de realizare. Singura

soluţie ca maternitatea din Târgu � Secuiesc să nu fie pusă pe stradă este

finalizarea cât mai rapidă a investiţiei începute. Până la finalizarea investiţiei

suma totală, conform Proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2001, este

52.557.750 mii lei, din care pentru anul 2001 propun să fie alocată suma de

38.000.000 mii lei.

9) AUTOR: dna dep.biochim.Constanţa Popa (Grupul Parlamentar al

PRM) a propus următorul amendament :
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Cap.58.01 cod 29.58.01.0050

Obiectiv de investiţii: Spitalul Judeţean

Slatina. Grup Gospodăresc                                                  - mii lei �

Program buget 2001 Propunere buget 2001 Diferenţa solicitată

(C.4.1.) (C.4.1.)

800.000 1.800.000 1.000.000

Sursa de finanţare :

De la  Anexa 3/29 cap.58.01 cod 29.58.01.0100. D.Date privind

sursele de finanţare ale cheltuielilor  de investiţii,  pct.1.5. Buget de stat.

MOTIVAŢIE:

Pentru continuarea investiţiei.

10) AUTORI: dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) şi

dl.dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul Parlamentar al PNL) au propus următorul

amendament :

CAP.58.01. cod 29.58.01.00051

Obiectiv de investiţii: SPITAL ŞI DISPENSAR

POLICLINIC SINAIA                                                          - mii lei �

Program buget 2001 Program bugetar 2001 Diferenţa solicitată

(C.4.1.) (C.4.1.)

200.000 5.200.000 +5.000.000

Sursa de finanţare :

 De la  Anexa 3/29 cap.58.01 cod 29.58.01.0100. D.Date privind

sursele de finanţare ale cheltuielilor  de investiţii,  pct.1.5. Buget de stat.
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MOTIVAŢIE:

S-a estimat că perioada necesară terminării investiţiei, care este de 5

ani, este prea mare şi conduce la degradarea obiectivului.

             11) AUTOR: dl. dep. dr. Liviu Dragoş ( Grupul Parlamentar

al PNL), a propus următorul amendament:

            CAP.58.01. cod 29.58.01.0053

Obiectiv de investiţii : SPITAL CAREI                  - mii lei -

Program buget 2001 Propunere buget 2001 Diferenţa solicitată
(C.4.1.) ( C.4.1.)
600.000 1.000.000 + 400.000

 Sursa de finanţare:

De la cap.58.01. cod.29.58.01.0003 Spitalul cu 150 paturi şi Dispensar

policlinic Aleşd, a cărui program se diminuează cu 400.000 mii lei.

           MOTIVAŢIE:

S-a estimat că  perioada  necesară terminării  investiţiei, care

depăşeşte 5 ani este prea mare şi conduce la degradarea obiectivului.

12) AUTORI: Dl.dep.Stan Ioan (Grupul Parlamentar al PDSR) şi

dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM) au propus următorul

amendament :

CAP.58.01. cod 29.58.01.0056.

Obiectiv de investiţii:SPITAL CU DISPENSAR

POLICLINIC FĂLTICENI                                                       - mii lei �

Program buget 2001 Propunere buget 2001 Diferenţă solicitată

(C.4.1.) (C.4.1.)

100.000 5.100.000 + 5.000.000
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Sursa de finanţare:

De la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,

Cap.68.01,cod.24.68.01.061004. Linie nouă de cale ferată Hârlău �

Flămânzi.

MOTIVAŢIE:

Lucrările au debutat în anul 1991 şi s-a estimat că perioada stabilită

pentru terminarea investiţiei conduce la degradarea investiţiei.

           13) AUTORI: dl. dep. Mardari Ludovic ( Grupul Parlamentar al

PRM), dl. dep. Pribeanu Gheorghe ( Grupul Parlamentar al PRM) şi  dl. dep.

Toro Tibor ( Grupul Parlamentar al UDMR), au propus următorul

amendament:

           CAP.58.01. cod 29.58.01.0061

Obiectiv de investiţii : SPITALUL  MUNICIPAL

 TIMIŞOARA                                                                      - mii lei -

Program buget 2001 Propunere buget 2001 Diferenţă solicitată
(C.4.1.) (C.4.1.)
200.000 100.200.000 + 100.000.000

Sursa de finanţare :

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei � anexa

3/24, cap.5001, titlul 40 alin.85.

MOTIVAŢIE:

Cu cele 200 milioane lei alocate prin proiectul de buget se poate

asigura doar paza obiectivului.
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Investiţia a început în 1994, executându-se până în prezent lucrări în

valoare de 28,5 miliarde lei, comparativ cu valoarea totală de 268,287

miliarde lei. Prin neurgentarea finalizării investiţiei există riscul pierderii a

ceea ce s-a cheltuit până în prezent, prin degradarea structurii de rezistenţă.

14) AUTOR: dl. dep. dr. Liviu Dragoş ( Grupul Parlamentar al

PNL), a propus următorul amendament:

CAP. 58.01. cod 29.58.01.0074

Obiectiv de investiţii : SPITAL DE BOLI CONTAGIOASE CU 100

 PATURI,  FOCŞANI                                                       - mii lei -

Program buget 2001 Propunere buget 2001 Diferenţa solicitată

(C.4.1.) (C.4.1.)

2.000.000 4.000.000 + 2.000.000

 Sursa de finanţare:

 De la cap.58.01. cod 29.58.01.0037 , Spitalul clinic de urgenţă Iaşi al

cărui program se diminuează cu 2.000.000 mii lei.

MOTIVAŢIE:

S-a estimat că perioada necesară  terminării  investiţiei, care depăşeşte

5 ani este prea mare şi conduce la degradarea obiectivului.

III. INVESTIŢII NOI � LA ANEXA NR.3/29

Autor:dl.dep.Marton Arpad (Grupul Parlamentar al UDMR) a propus

următoarele amendamente :
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                                                                                   -  mii lei -

Nr.crt. Articolul
(text iniţial)

Amendamentul
propus

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Anexa nr.3/29

Capitol 58.01

_

Introducerea unei
fişe noi

Consolidare şi
punere în siguranţă la
subsolul Spitalului
judeţean Sf.Gheorghe
(clasă de risc seismic
I)
Plan 2001
2.500.000

Finalizarea unor
investiţii.

Sursa:
micşorarea sumei
de 18 miliarde din
anexa 3/15 acordată
modernizării clădirii
vămii de la
Sf.Gheorghe

2. Anexa 3/29
Capitol 58.01

_

Introducerea unei
fişe noi

Consolidare şi
reparaţii capitale la
baza de tratament din
Spitalul de
cardiologie Covasna
Plan 2001
1.500.000

Idem.

3. Anexa nr.3/29
Capitol 58.01

_

Introducerea unei
fişe noi

Reparaţii şi
modernizare la
sistemul de încălzire
la Spitalul orăşenesc
Baraolt
Plan 2001
1.250.000

Idem.
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4. Anexa nr.3/29
Capitol 58.01

Introducerea unei
fişe noi

Optimizarea
alimentării cu energie
termică a Spitalului
judeţean Sf.Gheorghe
Plan 2001
2.500.000

Idem.

AUTOR:Petre Naidin (Grupul Parlamentar al PDSR) a propus
următoarele amendamente:

                                                                                       - mii lei �

Nr.crt. Articolul
(text iniţial)

Amendamentul
propus

Motivare

0. 1. 2. 3.

1. Anexa nr.3/29
Capitol 58.01

_

Introducerea unei
fişe noi
Cheltuieli pentru
reparaţii capitale
la Spitalul
orăşenesc Lehliu-
Gară
Plan 2001
10.000.000

Redistribuirea
sumei alocate la
Fişa � Alte
Cheltuieli de
investiţii � Anexe
Cod.29.58.01.0100

2. Anexa nr.3/29
Capitol 58.01

_

Introducerea
unei fişe noi
Cheltuieli pentru
reparaţii capitale
la Spitalul TBC �
Dor Mărunt
Plan 2001
5.000.000

Idem.
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3. Anexa nr.3/29
Capitol 58.01

Introducerea
unei fişe noi
Cheltuieli pentru
reparaţii capitale
la Spitalul de boli
cronice - Săpunari
Plan 2001
5.000.000

Idem

IV. ANEXA NR.10 / BUGETUL FONDULUI DE ASIGURĂRI

DE   SĂNĂTATE  PE ANUL 2001.

AUTORI:  dl. dep. prof. dr. Mircea Ifrim ( Grupul Parlamentar

al PRM), dl. dep. dr. Constantin Florentin Moraru ( Grupul Parlamentar al

PRM), dl.dep. dr. Liviu Dragoş ( Grupul Parlamentar al PNL), dl. dep. dr.

Ion Luchian ( Grupul Parlamentar al PNL),dl.dep.econ.Gheorghe Popescu

(Grupul Parlamentar al PDSR),dl.dep.dr.Ludov Abiţei (Grupul Parlamentar

al PRM)   şi dl. sen. prof. dr. Sorin Mircea Oprescu      ( Grupul Parlamentar

al PDSR) au propus următoarele amendamente:

1)La capitolul  VENITURI � TOTAL:                   - mii lei -

Program buget 2001

ANEXA NR. 10

Propunere buget 2001

ANEXA NR. 10

Diferenţă solicitată

VENITURI-TOTAL

35.934.247.094 36.529.418.210 + 595.170.210

  Cap. VENITURI TOTALE � Se majorează cu suma de 595.170.210

mii lei, pe seama:
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- majorării cu 506,8 miliarde lei a cap.2516 VENITURI CURENTE, a

cap.3316 VENITURI FISCALE şi a cap. 1216 CONTRIBUŢIA LA

FONDUL ASIGURĂRILOR  SOCIALE DE SĂNĂTATE subcap. O2

CONTRIBUŢIE PERSOANE ASIGURATE;

- majorării cu 88,4 miliarde lei a cap.1916 VENITURI NEFISCALE,a

cap.2216 DIVERSE VENITURI, subcap. 30 ÎNCASĂRI DIN ALTE

SURSE.

MOTIVAŢIE:

 Majorarea capitolului de venituri este justificată  pentru suma de

506,8 miliarde lei ca urmare a unor diferenţe sesizate la calculul veniturilor

aferente unor categorii de contribuabili: exemplificăm în acest sens calculele

efectuate pentru pensionarii de asigurări sociale, pensionarii agricultori,

pensionari IOVR, şomeri;

Majorarea capitolului de venituri este solicitată şi pentru suma de 88,4

miliarde lei prin recalcularea dobânzii la un nivel de 30% pe an pentru

disponibilităţile din fondul de rezervă constituit în depozite şi la un nivel de

10% pentru disponibilităţile la contul curent ( în conformitate cu prevederile

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/1999).

Se prezintă, în continuare diferenţa de 595.170.210 mii lei solicitată,

detaliată pe capitole şi subcapitole:

                                                                                          - mii lei -

Program buget 2001

ANEXA NR. 10

Propunere buget 2001

ANEXA NR. 10

Diferenţa solicitată

I .VENITURI
CURENTE

35.167.266.000 35.762.437.116 + 595.171.116
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A. VENITURI FISCALE
         34.583.403.020 35.090.198.116 +506.795.096

Cap.1216.
CONTRIBUŢIA
LA FONDUL DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

34.583.403.020 35.090.198.116 + 506.795.096
Subcap.02. Contribuţia
persoanelor asigurate

20.176.061.270 20.682.827.004 +506.765.734

B. VENITURI
NEFISCALE

583.862.980 672.239.000 + 88.376.020
Cap.2216. DIVERSE
VENITURI

583.862.980 672.239.000 +88.376.020
Subcap. 30. Încasări din
alte surse

583.862.980 672.239.000 + 88.376.020

2) La capitolul  CHELTUIELI- TOTALE :                     

                                                                                         - mii lei -

Program buget 2001

ANEXA NR.10

Propunere buget 2001

ANEXA NR.10

Diferenţă solicitată

CHELTUIELI -TOTAL

34.856.821.100 37.095.821.101 + 2.239.000.001

Sursă de finanţare: Disponibilităţile anului precedent în valoare de

4.778.265.604,6 mii lei.
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Cap. Cheltuieli totale se majorează cu suma de 2239,0 miliarde lei,

pe seama :

- majorării cu 2.153,8 miliarde lei a Cap.6216 SERVICII

MEDICALE ŞI MEDICAMENTE  şi respectiv a titlului 20 CHELTUIELI

MATERIALE ŞI SERVICII şi art.25 MATERIALE ŞI PRESTĂRI DE

SERVICII CU CARACTER MEDICAL;

-majorării cu 85,2 miliarde lei a cap.7316 CHELTUIELI DE

ADMINISTRARE A FONDULUI, a titlului 70 CHELTUIELI DE

CAPITAL şi art.72 INVESTIŢII ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE.

MOTIVAŢIE:

Unităţile spitaliceşti au încheiat exerciţiul financiar pe anul 2000 cu

obligaţii restante, în suma de 4.027 miliarde lei, faţă de furnizorii pentru

bunuri şi servicii (2.872 miliarde lei), faţă de personalul angajat (374

miliarde lei), faţă de bugetul de stat (720 miliarde lei), faţă de alţi creditori

(60 miliarde lei), aşa cum rezultă din datele centralizate ale Ministerului

Sănătăţii şi Familiei.

Prin Hotărârea Guvernului nr.175 din 18 ianuarie 2001, s-au autorizat

casele de asigurări de sănătate ca, în contractele încheiate cu spitalele pentru

furnizarea de servicii medicale în anul 2001, să fie luate în consideraţie şi la

31 decembrie 2000 care totalizează 2.153,8 miliarde lei.

Dintre cauzele care au generat aceste datorii se evidenţiază în

principal:

- inflaţia înregistrată la finele anului 2000 de 40,7% a depăşit cu 13

procente nivelul inflaţiei prognozată (27%) la dimensionarea cheltuielilor

respective;
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-     aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind

sistemul de salarizare a personalului contractat din sectorul bugetar, a

determinat o creştere a cheltuielilor cu această destinaţie cu 60%;

-    medicamentele şi materialele sanitare au fost procurate în anul

2000 la preţuri mai mari, consecinţa creşterii taxei pe valoarea adăugată de

la 11% la 19%.

         De altfel, creşterea cotei de TVA a influenţat creşterea preţurilor şi la

celelalte bunuri şi servicii achiziţionate.

-      suportarea din Fondul asigurărilor sociale de sănătate, începând

cu luna mai 2000, a sumelor reprezentând drepturile de personal cuvenite

medicilor şi farmaciştilor stagiari, rezidenţi şi a personalului de cercetare

conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2000;

-      suportarea din fondul asigurărilor sociale de sănătate, începând cu

anul 2000 a sumelor reprezentând contravaloarea sângelui şi a derivatelor

din sânge conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.152/1999.

Potrivit datelor de execuţie, suma totală alocată în anul 2000 acestui

sector de asistenţă medicală a fost de 16.256,7 miliarde lei, un procent de

43,7% a fost utilizat pentru plata drepturilor de personal, un procent de

30,4% pentru plata medicamentelor şi materialelor, un procent de 24,5%

pentru alte cheltuieli materiale şi servicii şi un procent de 1,4% pentru

cheltuieli de capital.

Majorarea cu 85,2 miliarde lei a cheltuielilor de capital din cadrul

cheltuielilor de administrarea fondului este absolut necesară pentru

efectuarea în anul 2001 a lucrărilor de amenajare a spaţiilor operaţionale

destinate amplasării echipamentelor informatice pentru implementarea
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sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate,

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.897/1999.

Se prezintă,  în continuare, diferenţa de 2.239.000.001 mii lei detaliată

pe capitole şi titluri / art.:

                                                                                          - mii lei -

Program buget 2001

ANEXA NR.10

Propunere buget 2001

ANEXA NR.10

Diferenţă

solicitată

Cap.6216. SERVICII MEDI-
CALE ŞI MEDICAMENTE

33.652.864.137 35.806.664.137 +2. 153.800.000

Tit./art. 20.CHELTUIELI
MA-
TERIALE ŞI SERVICII

33.652.864.137 35.806.664.137 +2.153.800.000

Tit./art. 25. MATERIALE ŞI
PRESTĂRI SERVICII CU
CARACTER MEDICAL

33.652.864.137 35.806.664.137 +2.153.800.000

Cap. 7316. CHELTUIELI
DE
ADMINISTRARE A
FONDU-
LUI

1.203.956.963 1.289.156.964 + 85.200.001

Tit./art. 70 CHELTUIELI
DE
CAPITAL

356.400.000 441.600.000 +85.200.000
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Tit./art. 72. INVESTIŢII
ALE
INSTITUŢIILOR PUBLICE

356.400.000 441.600.000 + 85.200.000

3) AUTORI:dl. dep. dr. Ion Luchian ( Grupul Parlamentar al PNL),

dl. dep. dr.  Liviu Dragoş ( Grupul Parlamentar al PNL),dl.dep.Eugen

Nicolaescu (Grupul Parlamentar al PNL) şi dl.senator Dan Constantinescu

(Grupul Parlamentar al PNL) au propus următorul amendament :

La ANEXA Nr.10  - Bugetul fondului de asigurări de sănătate, se

suplimentează cheltuielile de personal la cap.CHELTUIELI TOTALE.

Program buget 2001
ANEXA NR.10

Amendament propus Motivare

CHELTUIELI
TOTAL

168.855 x 34.000 x 200
zile lucrătoare

Sprijin social al
angajatorilor conform
Legii nr.142/1998.

Legendă : 168.855 = nr.maxim de personal existent la 31 Decembrie 2000,

exclusiv medicii de familie şi ambulatoriul de

specialitate.

                    34.000= valoare tichet masă

4) AUTORI:  dl. dep. dr. Ion Luchian ( Grupul Parlamentar al PNL),

dl. dep. dr.  Liviu Dragoş ( Grupul Parlamentar al PNL), dl. dep. prof. dr.

Mircea Ifrim(Grupul Parlamentar al PRM), dl.dep.dr.Constantin Florentin

Moraru (Grupul Parlamentar al PRM) ,dl. sen. prof. dr. Sorin Mircea

Oprescu ( Grupul Parlamentar al PDSR), dl. dep. dr. Ludovic Abiţei

( Grupul Parlamentar al PRM) şi dna dep. Iulia Pataki (Grupul Parlamentar

al UDMR) au propus ca în subsolul ANEXEI  NR. 10 să se introducă un text

nou ca �NOTĂ� , cu următorul cuprins:



22

�NOTĂ

Sumele calculate, în limita de până la 1,5 % din veniturile lunare

colectate de către casele de asigurări de sănătate , pentru realizarea

sistemului informatic integrat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

reprezintă transferuri. La nivelul Casei Naţionale  de Asigurări de Sănătate ,

transferurile între casele de asigurări de sănătate se elimină la consolidare.�

MOTIVAŢIE:

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.897/1999

privind realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, constituirea şi operarea

unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România

s-a stabilit ca rambursarea cheltuielilor de capital precum şi a dobânzilor şi

comisioanelor aferente se vor asigura de Casa Naţională de Asigurări de

Sănătate în limita de până la 1,5 % din veniturile colectate anual din fondul

de asigurări sociale de sănătate. În propunerile de buget pentru anul 2001

s-au luat în calcul sumele ce urmează a fi transmise lunar de judeţe, în raport

cu veniturile colectate, în vederea constituirii acestui fond, astfel încât la

momentul scadenţei, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să poată

dispune de suma necesară rambursării cheltuielilor de capital.

În propunerea de buget a Ministerului  Finanţelor Publice constituirea

acestui fond nu a fost luată în considerare.

UNELE CONSIDERAŢII DE ORDIN GENERAL PRIVIND

PROIECTUL LEGII BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2001:

1. Cele două comisii au apreciat că sunt necesare măsuri

legislative pentru instituţionalizarea unei autonomii reale a Casei Naţionale

de Asigurări de Sănătate, astfel încât aceasta să devină ordonator de credite

principal, respectiv să dispună de posibilitatea utilizării libere a fondurilor
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fără nici o ingerinţă din partea Ministerului  Finanţelor Publice aşa cum

funcţionează toate casele de sănătate din Europa. În acest sens este necesar

ca bugetul fondului de asigurări sociale  de sănătate să fie aprobat de către

Parlament, iar utilizarea acestor fonduri să fie controlată de către Curtea de

Conturi.

2. Comisiile au constatat că, odată cu intrarea în vigoare a

Ordonanţei Guvernului nr.32/2001, fondul special pentru sănătate publică a

fost scos din Bugetul de stat pe anul 2001. Ministerul Finanţelor Publice

consideră că, acest fond a fost inclus  în bugetul Ministerului  Sănătăţii şi

Familiei la diferite capitole. Comisiile au constatat însă că,în anul precedent,

o parte din veniturile acestui fond au fost transferate la bugetul de stat fără a

mai fi folosite în domeniul ocrotirii sănătăţii. În aceste condiţii comisiile au

considerat că este necesară abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2001

care a dus la desfiinţarea acestui fond. Măsura se impune cu atât mai mult cu

cât fondul special de sănătate există în ţări unde starea de sănătate a

populaţiei este foarte bună precum Franţa, Germania, Canada, etc., ceea ce

este un argument serios pentru menţinerea acestui fond ca entitate distinctă

în Bugetul de stat pentru Ministerul Sănătăţii şi Familiei .

AMENDAMENTE RESPINSE:

În urma dezbaterilor care au avut loc, următoarele amendamente au

fost respinse:

AUTORI: dl. dep. Eugen Nicolaescu, dl. dep. Nini Săpunaru, dl. dep.

dr. Liviu Dragoş şi dl. dep. dr. Ion Luchian ( membrii ai Grupului

Parlamentar al PNL) au propus următoarele:
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Anexa nr.3/29
Capitol 58.01                                                                   - mii lei -

Nr.
crt.

 ARTICOL INIŢIAL AMENDAMENT
PROPUS

1.Motivare adoptare
2.Motivare respingere

1. Cod 29.58.00.0018
Spitalul Clinic de Copii
Centrul de Boli
Digestive Cluj Napoca
Program 2001
700.000

Program 2001
+2.000.000

1. Se diminuează
Programul 2001
pentru Spitalul Clinic
de Urgenţă Iaşi
Cod 29.58.01.0037
cu 14.000.000 şi
Spitalul TBC Roşiorii
de Vede
Cod 29.58.01.0057
cu 5.500.000.
Estimarea pentru
terminarea investiţiei
depăşeşte 5 ani.
2. Diminuarea cu
sumele propuse
conduc la blocarea
investiţiilor la aceste
obiective.

2. Cod 29.58.00.0026
Centrul de recoltare
sânge Galaţi
Program 2001
1.000.000

Program 2001
+ 2.000.000

1. idem
2. idem

3. Cod 29.58.01.0059
Extindere Clinica de
Ortopedie şi
Traumatologie
Timişoara
Program 2001
3.000.000

Program 2001
+2.000.000

1. idem pct.1
2. idem pct.1

4. Cod 29.58.01.0060
Clinica de Ortopedie şi
Traumatologie
Timişoara
Program 2001
12.000.000

Program 2001
+ 2.000.000

1. idem
2. idem
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5. Cod 29.58.01.0068
Dispensar Medical
Comuna Dragomireşti
Program 2001
1.100.000

Program 2001
+ 2.000.000

1. idem
2. idem

6. Cod 29.58.01.0074
Spital Boli Contagioase
cu 100 paturi Focşani
Program 2001
2.000.000

Program 2001
+ 2.000.000

1. idem
2. idem

7. Cod 29.58.01.0085
Centrala termică Spital
Orăşenesc Dărăbani
Program 2001
1.800.000

Program 2001
+ 1.489.785

1. idem
2. idem

8. Cod 29.58.01.0087
optimizare alimentare
cu energie termică la
Spitalul Judeţean
Covasna
Program 2001
800.000

Program 2001
+ 2.000.000

1. idem
2. idem

9. Cod 29.58.01.0090
Mansardare Policlinica
Spital de Urgenţă
Petroşani
Program 2001
5.000.000

Program 2001
+ 2.000.000

1.idem
2. idem

10. Cod 29.58.01.0091
Corp de legătură la
Spitalul Municipal Satu-
Mare
Program 2001
1.000.000

Program 2001
+ 1.000.000

1.idem
2. idem
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11. Cod 29.58.01.0092
Acoperiş şarpantă la
Spitalul Municipal
Odorheiu- Secuiesc
Program 2001
1.000.000

Program 2001
+ 1.000.000

1.idem
2. idem

PREŞEDINTE,                                        VICEPREŞEDINTE,

Dep. Prof. Dr. MIRCEA IFRIM          Sen. Prof. Dr. SORIN  OPRESCU

SECRETAR,                                            SECRETAR,

Dep. Dr. ANA FLOREA                              Sen. Dr. ION ILIESCU

Întocmit de experţii parlamentari:
Ana Georgescu
Gheorghe Marinescu
Cristina Sîrbu
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