
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 30.11.1998 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 30.11.1998 între orele 9,00 – 11,00  
(hotărârea de desfăşurare a lucrărilor comisiei între aceste ore a 
aparţinut Biroului Comisiei) având următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea observaţiilor Ministerului Sănătăţii  la 
proiectul de buget pe anul 1999, privind finanţarea activităţilor 
de sănătate (în varianta din 19 noiembrie 1998). 

2. Diverse alte probleme legate de activitatea curentă 
a comisiei. 

Materialul întocmit de către Ministerul Sănătăţii şi 
înaintat Ministerului Finanţelor, conţine o serie de propuneri în 
vederea elaborării  unui buget real pentru sănătate pe anul 1999. 

Ministerul Finanţelor,  în urma analizei variantei 
iniţiale de buget pentru sănătate, propusă de Ministerul 
Sănătăţii, propun următoarele, astfel: 

- la bugetul de stat suma a fost diminuată de la 
7.73,5 miliarde lei la 3.894.5 miliarde lei; 

- la bugetul asigurărilor sociale de sănătate suma a 
fost redusă de la 16.322,3 miliarde la 11.966,5 miliarde lei; 
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- la bugetul fondului special suma a fost mărită de 
la 650,0 miliarde lei la 812,5 miliarde lei.   
                   Total buget propus de Ministerul Finanţelor este de 
16.673,5 miliarde lei, faţă de propunerea Ministerul Sănătăţii 
care este de 24.745,8 miliarde lei. 

Propunerea Ministerului Finanţelor a avut drept 
motivaţie următoarele elemente. 

- finanţarea, de la bugetul de stat a 32 de programe 
de sănătate, conform Legii nr.100/1998; 

- creşterea indicelui a inflaţiei cu 25%; 
- recalcularea încasărilor de la bugetul asigurărilor 

sociale de sănătate, pe baza sumelor colectate până în prezent, 
conform Ordonanţei de urgenţă nr.30/1998 şi a art.55 din Legea 
nr.145/1997. 

 
Faţă de varianta propusă de Ministerul Finanţelor , 

Ministerul Sănătăţii  are următoarele observaţii: 
A. Bugetul de stat:   
1.Capitolul “Cheltuieli materiale” s-a solicitat o 

creştere a sumei 34,4% faţă de anul 1998.  Această creştere 
reprezintă necesarul real de cheltuieli de funcţionare a unităţilor 
sanitare şi respectiv de servicii  (încălzire, energie termică, 
electrică, gaze, întreţinere şi reparaţii curente). 

2.La capitolul “Cheltuieli de personal” s-a solicitat o 
creştere a sumei de la 1.435,8 miliarde lei la 1.563,6 miliarde 
lei, deoarece numărul maxim  de posturi finanţat integral de 
bugetul de stat pe anul 1998, respectiv 37.752 de posturi se 
majorează cu 5.ooo de posturi. 

3.Pentru finanţarea programelor de sănătate s-au 
solicitat 2.090,0 miliarde lei pentru cele 32 programe de sănătate 
aprobate prin Legea nr.100/1998, privind asistenţa de sănătate 
publică. 
                  În contextul celor de mai sus, suma solicitată pe 
(transferul) ar fi de 2.561,8 miliarde lei, iar pe total “cheltuieli 
curente” de 4.795,4 miliarde lei. 

4. Capitolul “Cheltuieli de capital”.    Pentru anul 
1999 s-au solicitat fonduri  de la bugetul de stat în suma de 
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2.446,9 miliarde lei pentru finanţarea umor programe de 
investiţii în sectorul sanitar, cum ar fi:  lucrări de investiţii, 
consolidare ale clădirilor afectate de seisme, dotări cu aparatură 
performantă, achitări TVA şi taxe vamale la aparatura medicală 
ce se va achiziţiona  pe credite externe. 

5. Pentru rambursări  de credite externe şi plăţi de 
dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de Banca 
Mondială, s-a solicitat suma de 421,5 miliarde lei care a fost în 
principiu verificată şi aprobată de Ministerul Finanţelor. 

B. Bugetul asigurărilor sociale de sănătate: 
 
În anul 1999 contribuţia pentru asigurările sociale de 

sănătate este de 7%, faţă de 5% atât pentru asigurat cât şi pentru 
angajator în anul 1998. 

În aceste condiţii sumele propuse ca venituri, pe baza 
elementelor de fundamentare ale anului 1999 sunt de 14.322,2 
miliarde lei. 

La cheltuieli faţă de anul 1998, s-a solicitat în plus 
1.956,6 miliarde lei . 

Întrucât în Ordonanţa de Guvern nr.14/1998 s-a 
stabilit ca din fondul de rezervă să se achite împrumutul acordat 
în baza prevederilor legale, rezultă că la cheltuieli suma propusă 
rămâne egală cu cea de la venituri, respectiv 14.322,2 miliarde 
lei. 

În concluzie finanţarea ocrotirii sănătăţii în anul 
1999, la nivelul propunerilor Ministerului Sănătăţii, include: 

a) finanţarea de la bugetul de stat 7.663,8 miliarde lei 
b) fondul special 800,0 miliarde lei 
c) bugetul asigurărilor de sănătate 14.322,2 miliarde 

lei 
  
În opinia Ministerul Sănătăţii sumele de la lit.a) şi b) 

reprezintă 1,78/ din PIB, faţă de 0,82% propus de Ministerul 
Finanţelor.  În contextul sumelor propuse de Ministerul 
Finanţelor, pe un locuitor, de la bugetul de stat ar reveni 17,83  
dolari SUA, iar dacă s-ar accepta propunerea Ministerului 
Sănătăţii  suma ar fi de 32,44 dolari SUA. 
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La punctul 2 al ordinei de zi  s-a analizat scrisoarea 
înaintată comisiei de către Prefectura Judeţului Botoşani, privind 
modificarea art.101 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.30/1998 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate. 

Comisia pentru sănătate şi familie este de acord cu 
modificarea propusă de către prefectură, în sensul că 3 membrii 
şi consiliului de administraţie al casei de asigurări de sănătate 
judeţene să fie numiţi de către prefectura judeţului şi nu de către 
consiliul judeţean. 

La lucrările comisiei au participat 14 deputaţi, fiind 
absent motivat domnul dep.dr.Cândea Vasile (Grupul 
Parlamentar al PDSR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
DEP.DR.ION BERCIU 

  
 

 


