
  
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din data de 20.10.1999  

 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi 

Comisia pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului şi-au desfăşurat 
lucrările în ziua de 20.10.1999, între orele 13,45 – 16,30, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.141/1999 privind rectificarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.140/1999 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 1999. 

În urma dezbaterilor, în şedinţa comună a celor două comisii, 
care au fost sesizate cu avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.141/1999 privind rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 1999, s-a hotărât, în unanimitate, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată. 

Deasemenea, în urma dezbaterilor în şedinţa comună a celor 
două comisii, care au fost sesizate cu avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.140/1999 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 1999 s-a hotărât, în unanimitate, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
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1.  Diminuarea sumei prevăzută la “Cheltuieli de capital” – 
anexa 3/16 cu 25 miliarde lei şi suplimentarea sumelor prevăzute la 
“Cheltuieli materiale” şi “Transferuri” – anexa 3/16 cu 16 miliarde lei, 
respectiv 9 miliarde lei. Suplimentarea este necesară pentru plata 
imunizărilor programate în această perioadă şi pentru achiziţionarea de 
unele aparate de mare performanţă necesare realizării programelor 
naţionale de sănătate. Ca urmare a reducerilor de credite bancare aprobate 
prin Ordonanţa de urgenţă nr.140/1999 Ministerul Sănătăţii poate finanţa 
“parţial” numai 3 programe naţionale de sănătate. 
 
 

2. La anexa 5 a se propune eliminarea excedentului de 
317,7 miliarde lei prin suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 
45 miliarde lei, a cheltuielilor materiale cu 172,7 miliarde lei şi a 
cheltuielilor de capital cu 100 miliarde lei. 
 
 

3. La Bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate: 
Aprobarea propunerilor pentru bugetul rectificativ la nivelul 

de 17921,2 miliarde lei (sumă care nu include subvenţia de 1330 miliarde 
lei), ceea ce reprezintă suma colectată din contribuţia la asigurările de 
sănătate. În acest mod, cheltuielile pentru sănătate pot creşte la 
48,9$/an/locuitor. 

Aprobarea majorării capitolului de cheltuieli dă posibilitatea 
utilizării integrale a sumelor colectate la fondul de asigurări sociale de 
sănătate, având în vedere şi acordul exprimat în acest sens al domnului 
Prim-Ministru, Radu Vasile. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (14) au absentat 

motivat (2) după cum urmează: domnul dep.conf.dr.Ion Berciu (Grupul 
Parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist) şi doamna dep.ing.Bălan 
Marilena (Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale). 

 
 
 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

DEP.DR.DANIELA BARTOŞ 
 


