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La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 

de membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitaţi: 

- dl.Eugen Nicolăescu – ministrul sănătăţii; 

- dl.Răzvan Vulcănescu - subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- dna.Leana Stoia – director Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate; 

- dna.Liliana Lukacs - director Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate; 

- dna.Doina Lică - director  Ministerul Finanţelor Publice. 

- dna.Roxana Petrescu – director Ministerul Finanţelor Publice. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 



 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului  Legii bugetului de stat pe 

anul 2013 (PL x 2/2013) - sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

 

În ziua de 28.01.2013 membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au dezbătut, în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială , proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 care a fost adoptat 

cu majoritate de voturi în forma înaintată de Guvern. 

 

În ziua de 29.01.2013 membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au dezbătut, în comun cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013, secţiunea 

sănătate. 

Dna.dep.Rodica Nassar acordă cuvântul domnului ministru 

Eugen Nicolăescu, pentru a face o scurtă prezentare a proiectului de buget 

alocat Ministerului Sănătăţii , pentru anul 2013. 

Dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii, informează că bugetul 

alocat sănătăţii pentru anul 2013 este un buget care reflectă realităţile din 

România în acest moment. Astfel, pentru plata datoriilor, este alocată o 

sumă de 3,7 miliarde lei, cu precizarea că această sumă nu poate acoperi 

toate datoriile existente la ora actuală din sistemul de sănătate. 

Domnia sa îşi exprimă nemulţumirea faţă de cheltuielile mari 

din sistemul spitalicesc, care consumă cei mai mulţi bani, prin internări 

fictive sau nejustificate, menite să crească numărul de cazuri, iar spitalele 

să poată supravieţui.  

Referindu-se la creşterile bugetare prevăzute pentru anul 2013, 

dl.ministru Eugen Nicolăescu informează că bugetul pentru ambulatoriul 

de specialitate va creşte cu 50%, iar valoarea punctului de la 1,2 lei la 1,6 

lei. De asemenea, la medicina de familie este estimată o creştere de 10%, 
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valoarea punctului fiind majorată de la 1,9 lei la 2 lei. Se doreşte 

descurajarea internărilor nejustificate şi creşterea adresabilităţii către 

medicina primară şi de ambulatoriu. 

Domnia sa precizează că există spitale de categoria I unde 

tariful pe caz ponderat este mai mic decât în spitale de categoriile 3 şi 4. 

Astfel, spitalele strategice vor primi 1800 lei/caz ponderat, precum şi 

fonduri suplimentare prin programele naţionale care vor fi dezvoltate în 

aceste unităţi în anul 2013, respectiv cel de ATI şi UPU, pentru care este 

prevăzută suma de 200 milioane lei, spitalele de suport 1600 lei/caz 

ponderat, iar spitalele de boli cronice 1380 lei/caz ponderat. De 

asemenea, este înregistrată o creştere cu 18% pentru serviciile paraclinice. 

În continuare, domnia sa subliniază că în anul 2013 nu vor avea 

loc creşteri salariale, în schimb, obiectivul prioritar este stabilirea 

pachetului de bază, dar şi restructurarea Ministerului Sănătăţii şi a 

instituţiilor deconcentrate, în vederea identificării unor posturi libere, dar 

bugetate, pentru a fi ocupate, întrucât în spitale există un deficit mare de 

medici şi asistenţi. 

În ceea ce priveşte investiţiile, dl.ministru Eugen Nicolăescu 

menţionează consolidarea Institutului Parhon şi a Institutului Matei Balş, 

achiziţia de elicoptere şi ambulanţe, finalizarea unor  maternităţi incluse 

în programul cu Banca Mondială, finalizarea lucrărilor la Institutul 

Oncologic Iaşi, dar şi a Spitalului Bagdazar Arseni, unde mai trebuie 

achiziţionat doar mobilier. 

Domnia sa a mai spus că vor fi alocaţi 44 milioane lei pentru 

achiziţionarea de aparatură de înaltă performanţă, bani ce vor fi obţinuţi 

din taxa pe viciu. 

Dl.Eugen Nicolăescu a adăugat că se va face un audit privind 

investiţiile din sănătate, pentru a vedea ce trebuie continuat şi ce trebuie 

transferat la comunităţile locale. De asemenea, domnia sa precizează că, 
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în următoarele două săptămâni, va transmite în toate judeţele un 

memorandum pentru ca fiecare să prezinte propria strategie de sănătate. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi doreşte, câteva precizări 

din partea dl.ministru, cu referire la introducerea coplăţii, a pachetului de 

bază şi a elaborării unei noi legi a sănătăţii. 

Referindu-se la coplată, Dl.Eugen Nicolăescu, ministrul 

sănătăţii, menţionează că în vechiul proiect se percepea coplata atât pe 

serviciile spitaliceşti, cât şi în ambulatoriu de specialitate şi medicină 

primară. În noul acord cu FMI, a fost acceptată propunerea Guvernului ca 

această coplată să fie încasată doar pentru serviciile medicale acordate în 

regim de spitalizare continuă,  nivelul minim al acesteia fiind de 5 lei, iar 

cel maxim de 10 lei şi care se achită la externare. 

În ceea ce priveşte elaborarea unei noi legi a sănătăţii, conform 

angajamentului cu FMI, Guvernul, în speţă Ministerul Sănătăţii va 

întreprinde toate măsurile necesare pentru îmbunătăţirea sistemului de 

sănătate. Domnia sa precizează că, până în anul 2016, se va respecta tot 

ceea ce este trecut în programul de guvernare. 

În continuarea dezbaterilor, dna.dep.Camelia Bogdănici solicită 

cuvântul şi doreşte să felicite Ministerul Sănătăţii pentru alocarea sumei 

destinate secţiilor de ATI şi UPU şi propune ca o parte din 

amendamentele depuse să fie luate în discuţie şi adoptate, fiind necesare 

actualului sistem de sănătate. 

Dl.Eugen Nicolăescu solicită cuvântul şi subliniază faptul că din 

păcate nu pot fi acceptate, întrucât din sumele deja alocate este absolut 

imposibil să se poată lua dintr-o parte şi aloca în altă parte. Domnia sa 

doreşte să menţioneze că decizia finală aparţine comisiilor. 

Dl.dep.Cristian Horia solicită cuvântul şi adresează felicitări 

domnului ministru pentru obţinerea banilor necesari pentru plata 
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datoriilor şi consideră că este un buget cu care sistemul de sănătate poate 

funcţiona.  

În cursul dezbaterilor au fost examinate un număr de 178 de 

amendamente depuse de către deputaţi şi senatori. 

Supuse la vot, toate amendamentele au fost respinse cu 

majoritate de voturi. 

În continuare s-a supus la vot proiectul Legii bugetului de stat 

pe anul 2013, fiind adoptat cu 22 de voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, în 

forma înaintată de Guvern.  

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
RODICA NASSAR 
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