PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru sănătate şi familie
Nr.130/XXXVI/8/22.04.1998

SENATUL
Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport
Nr.396/22.04.1998

AVIZ
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1998

Cu adresa nr.83 din 23 martie 1998, 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 au fost sesizate cu avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1998.
În şedinţa din 22 aprilie 1998, 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:
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Nr.crt.

Articol iniţial

0
1.

1
__

Amendamentul propus şi autorul
acestuia
2
Autori:Doamna
dep.dr.Daniela
Bartoş (Grupul Parlamentar al PDSR), şi
domnul dep.dr.Cristian Rădulescu
(Grupul Parlamentar al USD-PD) au
propus ca, la art.10, să se introducă texte
noi, ca alin.(5) şi alin.(6), cu următorul
cuprins:
“(5) Aparatura medicală de înaltă
tehnicitate, contractată prin credite
externe garantate de Guvern, va fi
scutită de plata TVA şi taxe vamale.
Deasemenea, aparatura medicală din
import va beneficia de o reducere cu
11% a TVA.
(6) toate unităţile sanitare vor
beneficia de plata energiei electrice şi
termice la nivelul tarifelor percepute
persoanelor fizice.”

Motivare
3

.

Pentru a înlesni înlocuirea
aparaturii medicale uzate fizic şi
moral cu o aparatură medicală
performantă.

Pentru a degreva unităţile
sanitare de presiunea cheltuielilor
curente în folosul achiziţionării de
hrană, medicamente şi materiale
sanitare.
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Art.12 alin.(3)

2
3
Pentru o soluţionare globală a
Autor:Domnul dep.dr.Ion Berciu
(Grupul Parlamentar al PNŢCD-Civic- acestei situaţii.
Ecologist) a propus să se introducă la
finalul textului, sintagma “,precum şi
cele executate în anul 1998, până la
intrarea în vigoare a prezentei legi.”

3.

__

Autor:Domnul dep.dr.Ion Berciu
(Grupul Parlamentar al PNŢCD-CivicEcologist) a propus ca, după alin.(3) al
art.12 să se introducă un nou text, ca
alin.(4), cu următorul cuprins:
Pentru corelare cu prevederile
“(4) La data intrării în vigoare a
nr.145/1997
privind
prezentei legi, din bugetul Ministerului Legii
Muncii şi Protecţiei Sociale se va vira în asigurările sociale de sănătate.
bugetul Ministerului Sănătăţii suma
echivalentă
reprezentând
costul
protezelor şi ortezelor.”
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5.

Art.35, alin.(3)

6.

__

2

3
Aceste produse, care sunt
Autor:Domnul
dep.prof.Miloş
Aurel (Grupul Parlamentar al USD-PD) nocive pentru sănătate, sunt scoase
a propus ca, după alin.(3) al art.35, să se din circuitul de comercializare.
introducă un nou text, ca alin.(4), cu
următorul cuprins:
“(4) O cotă de 30% din confiscările
şi amenzile aplicate pentru traficul de
droguri şi contrabandă cu alcool, ţigări
şi cafea vor fi virate în fondul special
pentru sănătate.”
Autor:Domnul
senator
Cota propusă în proiect este
dr.Marinescu
Bogdan
(Grupul insuficientă.
Parlamentar al USD-PD) a propus să se
majoreze cota de “1%” la “10%”.
Autori:Domnul senator dr.Stelian
Pop ( Grupul Parlamentar Naţional
Liberal), domnul senator Marinescu
Bogdan (Grupul Parlamentar al USDPD) şi domnul dep.dr.Udrea Florian
(independent) au propus ca, după
alin.(4) al art.35, să se introducă un nou
text, ca alin.(5), cu următorul cuprins:
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“(5) Din impozitul de 38% pe
venitul obţinut de către persoanele
juridice care desfăşoară activităţi de
asistenţă medicală privată, 10% va fi
vărsat la fondul special pentru sănătate.”
Autor:Domnul senator dr.Morţun
Alexandru(Grupul
Parlamentar
al
Partidului Naţional Liberal) a propus ca,
la art.35, să se introducă un nou text ca
alin.(6), cu următorul cuprins:
“(6) Pentru constituirea unui fond
pentru tratamente în străinătate va fi
suplimentată impozitarea, cu 5%, a
veniturilor obţinute din practicarea
jocurilor de noroc.”
Autor:Domnul
dep.dr.Cândea
Vasile (Grupul Parlamentar al PDSR), şi
domnul dep.dr.Dumitrean Bazil (Grupul
Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist)
au propus ca, după alin.(5) al art.35, să
se introducă texte noi, ca alin.(7) ,
alin.(8) şi alin.(9) cu următorul cuprins:

3
Pentru alinierea la regimul
policlinicilor cu plată.

Pentru suplimentarea sumelor
prevăzute în acest scop. Cheltuielile
privind tratamentele în străinătate au
depăşit posibilităţile existente în
buget.
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Pentru o reglementare legală a
“(7) În cazul neachitării la termen,
potrivit legii, a contribuţiilor ce fac acestor situaţii.
obiectul fondului special pentru
sănătate, Ministerul Sănătăţii prin
organele proprii, respectiv direcţiile
sanitare, va proceda la aplicarea
măsurilor de executare silită pentru
încasarea sumelor cuvenite şi a
majorărilor de întârziere şi va dispune
încasarea sumelor respective prin
aplicarea dispoziţiilor legale.”
“(8) Cheltuielile ocazionate de
măsurile de executare silită, pot fi
suportate
din
cheltuielile
de
administrare a acestui fond, cu
aprobarea ordonatorului principal.”
“(9)
Sumele
provenite
din
închirieri de spaţii şi vânzări de acţiuni
vor fi virate în fondul special pentru
sănătate.”
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1
Art.44, alin.(2)

2
Autor:Domnul dep.dr.Dragoş Liviu
(Grupul Parlamentar al PNL) a propus
să se adauge, la finalul textului,
sintagma “,precum şi pentru tratament în
străinătate şi suportarea cheltuielilor,
totale
sau
parţiale,
aferente
confecţionării de proteze şi orteze.”
Autor:Domnul dep.dr.Ion Berciu
Anexa nr.3/16, poz.23
Modernizarea
Spitalului (Grupul Parlamentar al PNŢCD-CivicClinic de copii - Centrul de Ecologist) a propus suplimentarea cu 1
boli digestive Cluj-Napoca miliard lei.
judeţul Cluj
Anexa nr.3/16,poz.24
Centrul de investigare şi
tratament
cu
staţionar
Întorsura Buzăului - judeţul
Covasna
Anexa nr.3/16, poz.32
Centrul de recoltare sânge
Galaţi - judeţul Galaţi

3
Pentru
stimularea
acestor
activităţi şi reducerea presiunilor
asupra bugetului pentru sănătate.

Suma alocată în proiectul de
buget este insuficientă pentru
continuarea construcţiilor.

Autor:Domnul
dep.Petre
Ţurlea
În absenţa acestei sume, va fi
(Grupul Parlamentar al PUNR)
a afectată populaţia dintr-o zonă foarte
propus alocarea sumei de 5 miliarde lei. întinsă, de munte, zonă care are
foarte puţine unităţi sanitare.
Autor:Doamna
dep.ing.Bălan
Marilena (Grupul Parlamentar a
Minorităţilor Naţionale) a propus
majorarea sumei de la 330.000 mii lei la
2.500.000 lei.

Este singurul centru de
recoltare de sânge de o asemenea
dimensiune. Este absolut necesar
judeţului şi respectând criteriul de
“urgenţă majoră”.
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Autori:Domnul senator dr.Pop Stelian
Anexa nr.3/16, poz.64
Spitalul Carei - judeţul Satu- (Grupul Parlamentar Naţional Liberal) şi
domnul dep.dr.Dragoş Liviu (Grupul
Mare
Parlamentar Naţional Liberal) au propus
suplimentarea cu 1 miliard lei.
Autor:Domnul dep.prof.Mihai Vitcu
Anexa nr.3/16, poz.68
Spitalul Fălticeni - judeţul (Grupul Parlamentar al PDSR), a propus
suplimentarea cu 8 miliarde lei a sumei
Suceava
alocate pentru acest obiectiv.

Anexa nr.3/16, poz.72-76
72. Dispensar
com.Darova
Timiş

-

medical
judeţul

73. Extindere
funcţională
secţie clinică de ortopedie
şi traumatologie Timişoara

Autor:Domnul dep.dr.Baranyi Francisc
(Grupul Parlamentar al UDMR) a
propus următoarele:

micşorarea sumelor de la 120.000

100.000
la 100.000
 86.000

majorarea sumelor de la 800.000
650.000
la 2.479.750
1.730.350

3
Suma
este
insuficientă
deoarece clădirea se află într-o stare
avansată de degradare.
Acest obiectiv este început în
anul 1992, se află în stadiul fizic cu
structură de rezistenţă de 100%,
neasigurarea
fondurilor
şi
necontinuarea lucrărilor duc la
degradarea contrucţiei. Finalizarea
obiectivului va asigura asistenţa
socială a peste 211.000 locuitori.
Suma globală este aceeaşi.
Diferenţele reprezintă balansarea
sumelor de la un obiectiv la altul.
Lucrarea este parţial pusă în
funcţiune, se vor solicita fonduri la
rectificarea bugetului pe 1998.
Se preconizează punerea în
funcţiune parţială, face parte din
obiectivul de la poz.74 din Anexa
nr.3/16.

9

0

16.

1
2
modificarea sumelor de la 2.500.000
74. Secţie
clinică
de 
ortopedie şi traumatologie
2.200.000
Timişoara - judeţul Timiş la 2.912.250
1.965.500
75. Spitalul
Municipal 
micşorarea sumelor de la 5.000.000
Timişoara - judeţul Timiş
4.700.000
la 3.232.000
3.020.000

3
Se preconizează punerea în
funcţiune parţială.

76. Extindere spital clinic de 
micşorarea sumelor de la 400.000
pediatrie Timişoara - etapa I,
390.000
judeţul Timiş
la 96.000
92.000

Lucrarea este conservată şi
diferenţa se redistribuie la obiectivul
de la poz.72.

Lucrarea are structura de
rezistenţă terminată iar diferenţele se
redistribuie la obiectivele de la
poz.73 şi poz.74.

Autor:Doamna dep.dr.Daniela Bartoş
Sumele sunt necesare pentru
Anexa nr.3/16, poz.93
Extindere serviciu de (Grupul Parlamentar al PDSR), a propus finalizarea obiectivului, cu sursă de
finanţare de la Capitolul B - Lucrări
consultaţii şi internări la majorarea sumei cu 1 miliard lei.
noi.
Spitalul
de
Urgenţă
Bucureşti
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Prin transfer de la Capitolul C Autori:Domnul senator dr.Avram
Gheorghe (Grupul Parlamentar al Alte cheltuieli materiale.
PDSR), şi domnul dep.dr.Ioniţă Nicu
(Grupul Parlamentar al PDSR), au
propus ca, la Anexa nr.3/16, Capitolul
B”Lucrări noi”, să se introducă două noi
poziţii, după cum urmează:
“SPĂLĂTORIE ŞI BUCĂTĂRIE LA
SPITALUL DE COPII BOTOŞANI judeţul
BOTOŞANI(Acord
M.F.nr.1646/1995 şi S.F.1995)
25.000
20.000
CENTRALĂ
TERMICĂ
SPITAL
DĂRĂBANI - judeţul BOTOŞANI
(Acord M.F.841/1996 şi S.F.1995)
15.000 “
10.000
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20.

Anexa nr.6, poz.9

2

3
Pentru a putea funcţiona în
Autor:Doamna
dep.ing.Marilena
Bălan
(Grupul
Parlamentar
al continuare, respectând criteriul de
Minorităţilor Naţionale) a propus ca la “urgenţă majoră”.
anexa nr.3/16 Capitolul B - Lucrări noi
să se introducă o nouă poziţie cu
următorul cuprins: “alocarea sumei de
200.000 lei pentru Sanatoriul de la
Vârtezi, jud.Galaţi.”
Este necesară conservarea
Autor:Domnul dep.dr.Udrea Florian
(independent) a propus ca la anexa investiţiei.
nr.3/16, Capitolul B, să se introducă o
nouă poziţie, cu următorul cuprins:
“alocarea sumei de “1 miliard lei pentru
Spitalul materno-infantil Focşani (180
de paturi), judeţul Vrancea.”
1996/II
H.G.nr.861/1994, prevăzută în Bugetul
de stat/1997.
Autor:Doamna dep.dr.Daniela Bartoş
Este
necesară
finalizarea
(Grupul Parlamentar al PDSR), a propus lucrărilor de canalizare, lucrări cu
majorarea la poziţia “Total transferuri” implicaţii deosebite asupra sănătăţii
de la 62.515.000 lei la 100.000.000 lei populaţiei din zonă.
prin alocarea suplimentară a 37.485.000
lei la poziţia “Investiţii finanţate parţial
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din împrumuturi externe.”
Autor:Domnul
dep.dr.Baranyi
Francisc (Grupul Parlamentar al
UDMR) a propus ca, la subsolul Anexei
nr.13, să se introducă o notă cu
următorul cuprins:
“În cheltuielile totale sunt incluse şi
sumele de 450 miliarde lei reprezentând
contravaloarea serviciilor medicale
efectuate în unităţile sanitare din
sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională; 103,5 miliarde lei
reprezentând contravaloarea serviciilor
medicale efectuate în unităţile sanitare
din
subordinea
Ministerului
Transporturilor şi 3,5miliarde lei
reprezentând contravaloarea serviciilor
medicale efectuate de Institutul Naţional
de Expertiză Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă, din subordinea
Ministerului Muncii şi Protecţiei
Sociale.”

3
Menţionăm că aceste sume au
fost stabilite pe baza datelor şi
indicatorilor economico-financiari
raportaţi, de către cei menţionaţi în
text, Ministerului Finanţelor.
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:
Articol iniţial
Amendamentul propus şi autorul
Motivare
(textul iniţial)
acestuia
1
2
3
__
Autor:Domnul Senator dr.Stelian
Pop (Grupul Parlamentar al Partidului
Naţional Liberal) a propus un nou text,
cu următorul cuprins:
“Fondul de rezervă al Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate(20%) se va
utiliza în 1998 pentru folosirea
acestuia efectiv în asistenţa sanitară,
urmând ca în anul 1999 aceste sume să
fie returnate.”

2.

__

Autor:Domnul
dep.dr.Dumitrean
Bazil (Grupul Parlamentar al PNŢCDCivic-Ecologist) a propus să se
introducă un nou text, cu următorul
cuprins:

Pentru acoperirea deficitului din
Fondul de Asigurări de Sănătate
pentru anul 1998, pentru anul 1999
prefigurându-se un excedent de
aproximativ 54%.
Legea Bugetului de Stat prevede
la art.36 alin.5, posibilitatea
împrumuturilor fără dobândă în
cazul golurilor temporare de casă.
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“Din impozitul de 38% pe venitul
obţinut de către persoanele juridice,
care desfăşoară activităţi de asistenţă
medicală privată, jumătate va fi vărsat
la fondul special pentru sănătate.”

PREŞEDINTE CAMERA DEPUTAŢILOR,
DEP.DR.ION BERCIU

Întocmit de:Experţi parlamentari,
Marinescu Gheorghe
Georgescu Ana

3
Impozitul pe veniturile realizate
prin aceste activităţi, trebuie să
revină, în cea mai mare parte, ca
sursă de finanţare în domeniul
sănătăţii.
La punctul nr.6 din prezentul aviz
s-a motivat, că s-a urmărit aplicarea
regimului policlinicilor cu plată.

PREŞEDINTE SENAT,
SEN.DR.ION CÂRCIUMARU

