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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat 

pe anul 2010 – Secţiunea familie (PLx nr. 721/2009) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat 

pe anul 2010 – Secţiunea sănătate (PLx nr. 721/2009). 
 

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

familie şi Comisiile pentru muncă şi protecţie socială ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului au procedat la examinarea şi avizarea proiectului 

Legii bugetului de stat pe anul 2010 – Secţiunea familie. 

În domeniul de competenţă al Comisiei pentru sănătate şi 

familie, proiectul bugetului de stat pe anul 2010 – Secţiunea familie, 



propune o serie de surse de finanţare care vizează promovarea unor 

politici sociale coezive privind susţinerea familiei, precum: 

- modificarea şi completarea actelor normative privind 

prestaţiile familiale 

- diversificarea serviciilor acordate familiilor cu mulţi copii 

- promovarea valorilor familiale, a înţelegerii şi întrajutorării 

în familie, prevenirea şi combaterea violenţei în relaţiile dintre membrii 

acesteia; 

- sprijinirea membrilor de familie aflaţi în dificultate ca 

urmare a actelor de violenţă în familie; 

- iniţierea şi coordonarea parteneriatelor sociale, în scopul 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie; 

- elaborarea strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi 

combaterii fenomenului de violenţă în familie; 

- modificarea legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie în vederea asigurării unor măsuri speciale de protecţie 

şi siguranţă pentru victimele violenţei. 

Au fost depuse un număr de 21 de amendamente, dintre care 

11 au fost admise iar 10 au fost respinse. 

Comisiile reunite au avizat favorabil, cu unanimitate de 

voturi, proiectul de buget pe anul 2010, cu amendamentele care vor face 

obiectul avizului comun. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului au procedat la examinarea şi avizarea proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2010 – Secţiunea sănătate. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, subliniază că, 

starea de sănătate a populaţiei este influenţată, în principal, de nivelul de 
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organizare şi funcţionalitate al sistemului sanitar precum şi de asigurarea 

resurselor financiare necesare bunei desfăşurări a tuturor activităţilor 

medicale. 

În continuare, domnia sa arată că România trece, în prezent, 

printr-o gravă criză economică financiară, fapt ce  impune, cu prioritate, 

creşterea rolului statului în identificarea şi asigurarea resurselor financiare 

necesare pentru supravieţuirea sistemului sanitar. 

Având în vedere că, pentru anul 2010, se estimează o rată medie 

a inflaţiei de 3,7%, ponderea în PIB a bugetului pentru sănătate va scădea 

la aproximativ 3,37%. Astfel, domnia sa, propune majorarea ponderii 

bugetului pentru sănătate în PIB la 4%, faţă de 3,5%, cât este prevăzut în 

proiectul de buget. 

Dl.Attila Cseke, ministrul sănătăţii precizează că, în urma 

analizei bugetului de stat pe anul 2010, se constată că ponderea în PIB a 

bugetului pentru sănătate va înregistra o uşoară scădere de la 3,6% la 

aproximativ 3,5%. Principalele surse de finanţare a sistemului sanitar sunt 

bugetul Ministerului Sănătăţii şi bugetul Fondului Naţional Unic de 

Asigurări Sociale de Sănătate. 

Pentru anul 2010 se propune o creştere a bugetului Ministerului 

Sănătăţii de 6,06% faţă de anul 2009. O pondere însemnată în acest buget 

o reprezintă sumele alocate de la bugetul de stat care vor înregistra o 

creştere de 13,51%. În ceea ce priveşte sumele alocate din fonduri externe 

nerambursabile, acestea vor înregistra o scădere, faţă de anul 2009, de 

35,99%. 

Referitor la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări 

Sociale de Sănătate, pentru anul 2010, cotele de contribuţii pentru 

asigurările de sănătate se calculează potrivit reglementărilor cuprinse în 

OUG nr.226/2008, care modifică şi completează Legea nr.95/2006, 

respectiv de 5,5% pentru cota datorată de angajat, 5,2% pentru cota 

 3



datorată de angajator şi 10,7% pentru persoanele care se asigură 

facultativ. 

În consecinţă pentru anul 2010, se estimează o creştere a 

veniturilor la bugetul Fondului de 2,63%, respectiv de la 15,46 miliarde 

lei la 15,87 miliarde lei. 

Fondul de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

înregistrează, în anul 2010, o creştere de 2,68%. 

În anul 2010, bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări 

Sociale de Sănătate este unul echilibrat (excedent/deficit = 0). 

În cadrul dezbaterilor care au avut loc, au fost depuse un număr 

de 141 de amendamente care vizează majorarea bugetului Ministerului 

Sănătăţii, majorarea bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări 

Sociale de Sănătate precum şi finanţarea unor obiective noi de investiţii. 

Dintre acestea, au fost adoptate 134 de amendamente iar 7 au fost 

respinse. 

În finalul acestor dezbateri, cele două Comisii, cu 16 voturi 

pentru şi 1 împotrivă (dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru), avizează favorabil 

proiectul de buget pe anul 2010, cu amendamentele care vor face obiectul 

avizului comun. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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