
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/540/ 12 septembrie 2002   

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele de 10 şi 11.09.2002   

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de

10.09.2002, între orele 15,00 � 18,00 iar în ziua de 11.09.2002 între orele 9,00 �

15,00,  având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe

anul 2002.

2. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 699/2001).

3. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind

organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor.

4. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind

Legea spitalelor ( PL 625/2002).

5. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii drepturilor

pacientului.

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim,

preşedintele comisiei care a propus, în conformitate cu hotărârea Plenului

Camerei Deputaţilor din ziua de 9.09.2002, să se introducă un nou punct pe

ordinea de zi privind reexaminarea raportului nr.28/455 / 20 iunie 2002 asupra
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propunerii legislative privind controlul bolilor cu transmitere sexuală ( BTS ) şi

SIDA, retrimis la comisie în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

Comisia a aprobat, în unanimitate, introducerea acestui nou punct pe

ordinea de zi, precum şi ordinea de zi în ansamblul său.

În urma discuţiilor care au avut loc, în cadrul acestui nou punct al

ordinii de zi , comisia a hotărât în unanimitate amânarea reexaminării raportului,

pentru viitoarea şedinţă, pentru a acorda posibilitatea Comisiei juridice, de

disciplină şi imunităţi să înainteze avizul asupra acestei propuneri legislative.

La punctul al doilea al ordinii de zi comisia a trecut la dezbaterea, în

vederea avizării, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.

După cum a subliniat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , în sistemul de sănătate din România se înregistrează, în prezent,

datorii de 12.944,1 miliarde lei către furnizorii de servicii medicale,

medicamente şi materiale sanitare,  la energie electrică, termică, gaze naturale şi

carburanţi ( utilizaţi în transportul bolnavilor). Această gravă situaţie cu care se

confruntă sistemul sanitar nu poate fi rezolvată prin aplicarea Ordonanţei

Guvernului nr. 42/2002 şi care prevede suplimentarea cheltuielilor cu suma de

500 miliarde lei pentru finanţarea contractelor de furnizare de servicii medicale

şi medicamente şi diminuarea, cu aceeaşi sumă, a excedentului bugetului

asigurărilor sociale de sănătate.

În cazul nerectificării corespunzătoare a  bugetului fondului de

asigurări sociale de sănătate pe anul 2002, din prevederile aprobate prin

Ordonanţa Guvernului nr. 42/2002 se vor putea deconta numai serviciile

medicale prestate şi medicamentele acordate asiguraţilor până la sfârşitul lunii

octombrie a.c. , după care sistemul va intra în incapacitate de plată, cu grave

repercursiuni asupra sănătăţii populaţiei.
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În prezent, casele de asigurări de sănătate înregistrează datorii la

decontarea serviciilor medicale şi medicamente în sumă de 12.944,1 miliarde

lei.

Printre actele normative cu influenţe financiare deosebite asupra Fondului

de asigurări sociale de sănătate,  aprobate pe acest an, enumerăm:

- Hotărârea de Guvern nr.1330 şi 1331/ianuarie 2002 � cu privire la

asigurarea plăţii serviciilor medicale şi medicamentelor, inclusiv a obligaţiilor

către furnizorii de medicamente şi materiale sanitare rămase nedecontate până la

30.11.2001 din Fondul de asigurări sociale de sănătate, a cărei  aplicare a

influenţat prevederile aprobate pe acest an cu 6.569,5 miliarde lei, din care

5.858,1 miliarde lei la nivelul spitalelor şi 711,4 miliarde lei la nivelul

farmaciilor cu circuit deschis;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile

salariale ce se vor acorda în anul 2002 personalului din sectorul bugetar cu

influenţe asupra cheltuielilor pentru servicii medicale;

- Hotărârea de Guvern nr.296/10.04.2002 privind nivelul alocaţiilor

de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, prin care

alocaţiile de hrană pentru unele categorii de bolnavi s-au dublat influenţând

Fondul de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, majorările continue a preţurilor la energie electrică,

termică, gaze naturale, medicamente şi materiale sanitare ( creşterea cursului

valutar), la carburanţi ( utilizaţi în transportul bolnavilor) la produse şi servicii

necesare desfăşurării activităţii în sectorul sanitar, duc la creşterea permanentă a

cheltuielilor pentru serviciile medicale acordate asiguraţilor fără a avea

posibilitatea îmbunătăţirii calităţii acestora.

În concluzie, suma de 3.921,5 miliarde lei pentru cheltuieli pentru servicii

medicale şi medicamente solicitată de către comisie la rectificarea de buget,

reprezintă un minim necesar supravieţuirii sistemului sanitar până la finele

anului.
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La cheltuieli pentru administrarea fondului comisia a propus

suplimentarea, la cheltuieli de capital, cu suma de 284,7 miliarde lei.

Prin Hotărârea de Guvern nr.897/1999 s-a aprobat crearea unui parteneriat

având ca scop proiectarea, construcţia şi operarea unui sistem unic integrat al

asigurărilor de sănătate din România.

Prin neasigurarea acestor prevederi la cheltuieli de administrarea fondului

( cheltuieli de capital ), aceste contracte nu se pot derula, iar licitaţiile vor fi

anulate.

Luând în considerare aceste argumente şi în urma dezbaterilor care au

urmat, comisia a hotărât să propună majorarea cu 3.483,0 miliarde lei la

capitolul venituri, faţă de prevederile aprobate.

De asemenea, s-a hotărât majorarea capitolului de �Cheltuieli totale� cu

4.206,2 miliarde lei ( din care, cheltuielile pentru servicii şi medicamente cu

3.921,5 miliarde lei şi cu 284,7 miliarde lei cheltuielile de administrare a

fondului).

Pentru atingerea acestor obiective comisia a propus, de asemenea,

reducerea excedentului cu încă 766,7 miliarde lei, faţă de prevederile aprobate

( în sumă de 500,0 miliarde lei).

În aceste condiţii, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în

unanimitate, avizarea favorabilă a bugetului pentru sănătate din proiectul Legii

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu pivire la rectificarea

bugetului de stat pe anul 2002, numai cu condiţia adoptării amendamentelor mai

sus menţionate şi care vor face obiectul avizului comisiei.

În încheierea dezbaterilor, la acest punct al ordinii de zi ,

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a dorit să sublinieze că, odată

cu apariţia noii Legi a asigurărilor sociale de sănătate, aceste grave probleme

financiare vor fi soluţionate prin acordarea unei autonomii reale a Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate, sub controlul Parlamentului şi care va putea

să-şi gestioneze fondurile, fără nici o imixtiune, banii asiguraţilor întorcându-se
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în totalitate la aceştia prin acordarea constantă a unor servicii medicale

corespunzătoare cantitativ şi calitativ .

La punctele 2,3 şi 4 din ordinea de zi, comisia a continuat dezbaterile

asupra propunerii legislative privind Legea spitalelor ( PL 699/2001), a

proiectului de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor şi a

propunerii legislative privind Legea spitalelor ( PL 625/2002), care au obiect

comun de reglementare.

În urma acestor dezbateri, la care a participat şi reprezentantul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei, au fost aprobate o serie de articole care

reglementează atât modul de înfiinţare, reorganizare sau desfiinţare al spitalelor

publice sau private, elementele care trebuie să facă obiectul actului de înfiinţare

al spitalului cât şi modul de elaborare şi actualizare al Planului naţional al

unităţilor sanitare cu paturi.

Astfel, înfiinţarea sau desfiinţarea spitalelor publice se face prin hotărâre

de guvern iniţiată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei . Spitalele private se

înfiinţează sau se desfiinţează numai cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei,

prin hotărâre judecătorească.

Reorganizarea, schimbarea de sediu şi de denumiri a spitalelor publice se

aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei , la propunerea conducerii

acestora, iar în cazul spitalelor private, prin hotărâre judecătorească şi cu avizul

Ministerului Sănătăţii şi Familiei .

Toate aceste reglementări au avut în vedere regimul juridic al proprietăţii

unităţilor spitaliceşti.

Actul de înfiinţare al spitalului trebuie să cuprindă cel puţin denumirea

unităţii spitaliceşti, tipul de spital, sursa de finanţare, numărul de paturi, tipul de

servicii medicale spitaliceşti acordate şi acoperirea teritorială.

Pentru a se asigura accesibilitatea populaţiei la serviciile medicale

spitaliceşti s-a hotărât că Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora şi actualiza,
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anual,  Planul naţional al unităţilor sanitare cu paturi, prin ordin al ministrului

sănătăţii şi familiei .

Comisia a hotărât ca dezbaterile asupra acestor 3 iniţiative legislative,

precum şi asupra proiectului Legii pacientului să fie amânată pentru viitoarea

şedinţă a comisiei.

Din numărul total al membrilor comisiei ( 14 ) a absentat motivat doamna

dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM   


