
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/603/ 24 octombrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 21, 22, 23  şi 24.10.2002   

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

21.10.2002 între orele 13,00 � 18,00 , în zilele de 22 � 23.10.2002 între orele

9,00 � 16,30 , iar în ziua de  24.10.2002  între orele 9,00 � 13,00,  având

următoarea ordine de zi:

1. Studiu individual şi elaborarea de amendamente asupra proiectelor

de Lege a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2003.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul

2003, secţiunea pentru sănătate.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului asigurărilor

sociale de stat pe anul 2003.

În deschiderea şedinţei, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei

salută prezenţa la lucrări a distinşilor senatori, membri ai Comisiei pentru

sănătate, ecologie, tineret şi sport, a miniştrilor de resort şi altor persoane cu

funcţii de răspundere care participă la discuţiile asupra bugetului pentru

sănătate. Domnia sa îşi exprimă optimismul în legătură cu succesele obţinute

prin perseverenţa cu care Comisiile pentru sănătate şi-au susţinut punctele de

vedere de-a lungul celor 2 ani de funcţionare şi anume: veniturile să fie egale cu

cheltuielile la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  şi

disponibilităţile şi conturile de depozit ale fondului asigurărilor sociale de
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sănătate să fie purtătoare de dobânzi la nivelul dobânzii băncilor comerciale,

respectiv ale taxei de scont.

Având în vedere că cele două amendamente propuse de comisiile pentru

sănătate în bugetul pentru anii 2001 şi 2002 s-au finalizat legislativ, se apreciază

că politica paşilor mărunţi dă rezultatele aşteptate.

În urma audierilor şi a discuţiilor care au avut loc pe parcursul celor 4

zile, s-a evidenţiat faptul că politica bugetară trebuie să stabilească un sistem

coerent de priorităţi, acordând sănătăţii locul care i se cuvine pentru ca o naţiune

să poată progresa.

Analizând proiectul de buget pentru anul 2003 s-au desprins următoarele

aspecte:

- bugetul pentru sănătate este un buget de austeritate care nu permite

decât supravieţuirea sistemului sanitar;

- bugetul pentru sănătate a fost proiectul cu o creştere de 17 % faţă

de anul 2002, deşi creşterea PIB pe anul 2003 este estimată la 24 %. Dacă în

anul 2002, bugetul pentru sănătate a reprezentat 4,2 din PIB, pentru anul 2003 se

înregistrează o scădere de 3,8 % din PIB; bugetul Ministerului Sănătăţii şi

Familiei participă cu doar 0,8 % din  PIB, ceea ce reprezintă 20 % din sumele

alocate în total pentru sănătate;

- bugetul fondului asigurărilor sociale de sănătate a înregistrat în anii

trecuţi mari excedente, care au fost redirecţionate spre alte scopuri decât

asigurarea sănătăţii populaţiei, pentru a acoperi deficitele pentru fondul de pensii

şi şomaj , conform afirmaţiilor reprezentatului Ministerului Finanţelor Publice ;

- la proiectarea bugetului pe anul 2003 nu s-a ţinut cont de

excedentele acumulate în anii anteriori şi de creanţele către Fondul asigurărilor

sociale de sănătate de aproximativ 20.000 miliarde lei , care nu au fost incluse în

proiectul de buget;

- grila de salarizare a personalului din sănătate nu reflectă valoarea şi

competitivitatea actului medical; este necesară revizuirea acesteia prin mărirea
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coeficienţilor de salarizare, în aşa fel încât sănătatea să ocupe locul meritat în

ierarhia salarizării;

- finanţarea programelor de sănătate de către Ministerul Sănătăţii şi

Familiei este necorespunzătoare sub aspectul alocării şi distribuirii fondurilor

pentru anumite programe cum sunt cele de oncologie, transplant de organe,

HIV/SIDA, TBC şi boli cu transmitere sexuală. De asemenea, programul de

sănătate a copilului şi familiei este subfinanţat în condiţiile în care rata

mortalităţii infantile se menţine ridicată la 20,5 0/00 , ocupând primul loc în

Europa;

- proiectul de buget pentru anul 2003 nu ţine seama de marile datorii

acumulate de casele de asigurări pentru plata furnizorilor de servicii medicale şi

medicamente şi care se ridică la aproximativ 12.400 miliarde de lei. Neachitarea

cu prioritate a acestor datorii duce la blocarea funcţionării sistemului sanitar şi,

în special, a spitalelor, cu grave repercursiuni asupra sănătăţii populaţiei;

- veniturile Fondului asigurărilor sociale de sănătate au fost stabilite

în proiectul de buget la 56,7 mii miliarde lei deşi posibilităţile de colectare ale

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt evaluate la 63 mii miliarde lei;

- se menţine administrarea Fondului asigurărilor sociale de sănătate

de către Ministerul Finanţelor Publice ceea ce exclude autonomia financiară

reală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate .

În consecinţă, cele două comisii au apreciat că sunt necesare următoarele

măsuri legislative:

- instituţionalizarea autonomiei reale a Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate astfel încât aceasta să devină cu adevărat ordonator principal de

credite şi să poată dispune de posibilitatea utilizării libere a fondurilor, fără nici

o ingerinţă din partea Ministerului Finanţelor Publice ;

- necesitatea ca bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate să

fie  aprobat de Parlament, iar utilizarea fondurilor să fie controlată de către

Curtea de Conturi;
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- necesitatea creşterii salarizării personalului din sectorul sanitar prin

modificarea grilei deoarece valorile salariului mediu prevăzute în proiectul Legii

bugetului pe anul 2003 nu reflectă importanţa şi impactul social al activităţii

desfăşurate de medici.

În cadrul dezbaterilor care au avut loc asupra proiectului Legii bugetului

de stat pe anul 2003 , secţiunea pentru sănătate Comisia pentru sănătate şi

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi

sport a Senatului au aprobat şi înaintat un număr de 57 de amendamente, dintre

care principalele au ca obiect următoarele :

- majorarea bugetului Fondului asigurărilor sociale de sănătate cu

suma de 12.400 miliarde lei, la Capitolul �Venituri� precum şi la Capitolul

�Cheltuieli� pentru achitarea cu prioritatea a datoriilor acumulate de casele de

asigurări de sănătate până la 31 decembrie 2002, faţă de furnizorii de servicii

medicale şi medicamente;

- creşterea corespunzătoare a valorilor salariului de bază al

personalului medical având în vedere necesitatea creşterii calităţii actului

medical şi importanţa socială a acestuia;

- suplimentarea bugetului pentru programul de prevenire şi control al

bolilor transmisibile ( HIV/SIDA , TBC, boli cu transmitere sexuală), al

programului pentru oncologie şi transplant de organe, precum şi al programului

de sănătate a copilului şi familiei; această suplimentare se face prin

redistribuirea bugetului Ministerului Sănătăţii şi Familiei de la programul de

politici de sănătate şi administraţie sanitară.

Aceste  amendamente au fost elaborate de plenul celor două comisii şi

aprobate cu unanimitate de voturi.

Comisiile au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de

Lege a bugetului de stat pe anul 2003, secţiunea pentru sănătate numai cu

condiţia adoptării amendamentelor propuse, care au fost înaintate comisiilor

pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere. De asemenea, Comisiile au
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avizat favorabil proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2003, fără

amendamente.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat în zilele

de 21, 22 şi 24.10.2002 doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al

PSD )  .

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM


