
  
 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
al şedinţei de comisie din ziua de 22.04.1998 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi fiind absent 
motivat domnul dep.dr.Baranyi Francisc (Grupul Parlamentar al UDMR) 
şi 8 senatori membrii ai Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a 
Senatului României. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi domnul Negru 
Teodor, director al Direcţiei buget şi domnul dr.Imbri Emilian, director al 
Direcţiei Relaţii publice, administraţie şi protocol, ambii de la Ministerul 
Sănătăţii. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion 
Berciu, preşedintele comisiei. 

Cele două comisii au adoptat în unanimitate următoarea 
ordine de zi: 

1.  Discutarea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat 
pentru anul 1998. 

Discuţiile sunt deschise de domnul dep.dr.Ion Berciu care 
arată că, iniţial, cele două comisii au dezbătut separat acest proiect de 
lege şi este necesară elaborarea unui punct de vedere comun în acest 
sens. 

Majoritatea luărilor de cuvânt subliniază că sumele  
prevăzute în bugetul pentru sănătate pe acest an sunt insuficiente, iar 
previziunile bugetare privind colectarea fondului pentru asigurările de 
sănătate sunt nerealiste. 
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Domnul senator Bălănescu Mihai propune ca o măsură de 
constrângere în colectarea fondurilor de asigurări de sănătate, eliberarea 
salariilor numai în măsura în care se face dovada achitării sumelor 
datorate la acest fond. În primele 3 luni s-au colectat aproximativ 37% 
din sumele datorate. 

Domnul senator dr.Creţu Ioan cere domnului director Negru 
Teodor informaţii privind întocmirea bugetului pentru sănătate. 

Domnul senator dr.Pop Stelian propune să se meargă pe 
amendamentele fiecărei comisii în parte având în vedere faptul că şi 
discuţiile cu Ministerul Sănătăţii au avut loc tot separat. Cu această 
propunere cele două comisii sunt de acord iar domnul senator dă citire 
celor 3 amendamente elaborate de către Comisia pentru sănătate, 
ecologie şi sport a Senatului. 

Principalul amendament care declanşează discuţii în 
contradictoriu este acela care propune folosirea fondului de rezervă al 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (care reprezintă 20% din 
încasări) în cursul acestui an pentru acoperirea cheltuielilor pentru 
sănătate, cu returnarea sumelor în anul 1999. Acest lucru este motivat de 
unele estimări pentru anul 1999 care prevăd un excedent de aproximativ 
57% a fondului de asigurări de sănătate. 

Acest amendament este puternic combătut de către domnul 
dep.dr.Ion Berciu, care arată că acest fond de rezervă trebuie, aşa cum 
este prevăzut şi în Legea nr.145/1997, să fie intangibil şi este, în 
conformitate cu prevederile art.36(5) din proiectul Legii bugetului de 
stat, purtător de dobândă. Tot în art.36(5) se prevede şi posibilitatea 
acoperirii golurilor de casă prin acordarea de credite fără dobândă. 

În acest sens s-au pronunţat şi domnii deputaţi Miloş Aurel 
şi dr.Udrea Florian. 

În urma votului acest amendament al domnului senator 
dr.Pop Stelian a fost respins cu 16 voturi împotrivă şi 2 voturi pentru. 

Amendamentele admise sau respinse sunt redate în Avizul 
elaborat de către cele două comisii. 

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului au adoptat cu 20 
voturi pentru şi 1 vot împotrivă admiterea proiectului de lege cu unele 
amendamente. 

 
 
     PREŞEDINTE, 
     Dep.dr.Ion Berciu 


