
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie   Nr. 28/ 345 /16 septembrie  2004

S I N T E Z A
lucrărilor comisiei din zilele  de  14, 15  şi 16.09.2004

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi-a

desfăşurat lucrările în ziua de 14.09.2004 între orele 14,00 – 18,00 , în

ziua de 15.09.2004 între orele 9,00 – 14,00 şi în ziua de 16.09.2004 între

orele 9,00 – 12,30 , având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Legii nr.150/2004 privind siguranţa

alimentelor  (PLX 513/2004) .

2. Informarea şi discutarea, în perspectiva avizării, a

următoarelor proiecte de lege:

- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 ( PLX

454/2004);

- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr. 91/2004 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 ( PLX

498/2004);

- proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de

execuţie a bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului fondului
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de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei publice

aferente anului 2003 ( PLX 457/2004);

- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat

pe anul 2004 ( PLX 455/2004);

- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.92/2004 privind  rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe

anul 2004 ( PLX 499/2004);

- proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de

execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum şi  a

contului general anual de execuţie al bugetului asigurărilor  pentru şomaj

pe anul 2003 ( PLX 458/2004).

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi

avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr.150/2004 privind siguranţa alimentelor.

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei , proiectul de lege are ca scop implementarea unor reglementări

ale Uniunii Europene  .

Concret, modificările propuse se referă la transpunerea

Regulamentului nr.178/2002/CE al Parlamentului European şi al

Consiliului privind siguranţa alimentului, care a preluat principiile şi

prevederile generale ale legislaţiei alimentare, inclusiv cerinţele privind

siguranţa alimentelor. Prin prezentul proiect de lege se asigură cadrul

juridic general pe baza căruia să poată fi adaptate în întregime normele

comunitare de detaliu care asigură transpunerea întregului acquis

comunitar în domeniu, acquis care a fost completat în ultimul an cu un

număr de alte patru regulamente.
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Aceste reglementări creează un cadru juridic unitar şi foarte

detaliat, atât în ceeace priveşte procedurile şi condiţiile ce trebuie

respectate de agenţii producători sau comerciali din domeniu, precum şi

condiţiile şi regimul de conservare sau producere a fiecărui sort de produs

alimentar de origine animală în parte .

De asemenea modificările propuse prin proiectul supus avizării

stabileşte competenţe sporite pentru Autoritatea Naţională Sanitară

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

În urma dezbaterilor ce au urmat, Comisia pentru sănătate şi

familie a hotărât, în unanimitate, acordarea avizului favorabil asupra

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.150/2004

privind siguranţa alimentelor, în forma adoptată de Senat.

La punctul doi al ordinii de zi comisia a examinat următoarele

proiecte de legi : proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 48/2004  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul

2004 ( PLX 454/2004), proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 91/2004 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

( PLX 498/2004), proiectul de Lege pentru aprobarea contului general

anual de execuţie a bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului

fondului de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei

publice aferente anului 2003 ( PLX 457/2004), proiectul de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.49/2004 cu privire la rectificarea

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 ( PLX 455/2004),

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2004

privind  rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

( PLX 499/2004) şi proiectul de Lege pentru aprobarea contului general

anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003,
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precum şi  a contului general anual de execuţie al bugetului asigurărilor

pentru şomaj pe anul 2003 ( PLX 458/2004).

Aşa după cum subliniază dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele

comisiei aceste proiecte de legi au fost înaintate comisiei pentru

informare în perspectiva avizării.

Referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr. 48/2004, comisia a apreciat că necesitatea rectificării

bugetare este determinată de schimbările intervenite în evoluţia

indicatorilor macroeconomici, precum şi de modul de realizare a

indicatorilor bugetari pe primele 5 luni ale anului 2004 şi preliminarea

acestora până la finele anului.

Proiectul de lege propune ca veniturile bugetului general consolidat

să fie majorate cu 0,8 % din PIB.

Concomitent cu propunerea de rectificare a veniturilor şi

cheltuielilor bugetului de stat pe acest an, se propune modificarea

bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate , anexă

la Legea bugetului de stat pe anul 2004. În aceste modificări, pe lângă

suma de 600,0 miliarde lei acordate de la bugetul de stat pentru finanţarea

programului privind compensarea ( 90 % ) a medicamentelor acordate

pensionarilor în tratamentul ambulatoriu, prevederile bugetare  propun a

fi majorate cu 1.500,0 miliarde lei în vederea acoperirii costului

medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul

ambulatoriu, precum şi pentru asistenţa medicală ambulatorie pentru

specialităţi paraclinice.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.

91/2004 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, prevede

execuţia veniturilor bugetare pe primele 7 luni ale anului 2004 care relevă

o colectare îmbunătăţită, îndeosebi la impozitul pe profit, impozitul pe
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venit, taxe vamale, venituri din capital. Proiectul de lege propune ca o

parte din plusul de venituri bugetare estimat să diminueze deficitul

bugetului general consolidat pe anul 2004 la 1,6 % din produsul intern

brut, iar cu cealaltă parte să fie majorate fondurile alocate unor ordonatori

principali de credite pentru acţiuni şi proiecte care au devenit urgente

şi/sau prioritare.

Astfel, alocări suplimentare de fonduri se propun a fi făcute şi la

bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate , valoarea

reprezentând  2.272,0 miliarde lei pentru finanţarea cheltuielilor materiale

şi servicii.

Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de

execuţie a bugetului de stat, a contului de execuţie al bugetului fondului

de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei publice

aferente anului 2003 analizează contul de execuţie al bugetului de stat pe

anul 2003 care a fost întocmit pe baza situaţiilor financiare prezentate de

ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a

bugetului de stat şi a bugetului fondului de asigurări sociale de sănătate.

Structura principalelor cheltuieli ale bugetului  de stat pe anul 2003

arată că, pentru sănătate, 11.091,0 miliarde lei au fost utilizate astfel:

finanţarea din fonduri publice, în principal, pentru: servicii publice

descentralizate 3.027,2 miliarde lei (27,3 %), pentru spitale 1.632,5

miliarde lei  (14,7 %), pentru centre de transfuzii sanguine  713,2 miliarde

lei (6,4 %) şi pentru alte instituţii şi acţiuni sanitare 5.605,5 miliarde

(50,5%).

Referitor la fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

printre ordonatorii principali de credite care au solicitat disponibilizarea

unor sume în anul 2003 a fost şi Ministerul Sănătăţii ( 927,9 miliarde lei).
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Pentru compensarea preţului medicamentelor acordate din acelaşi

fond s-a suplimentat bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale

de sănătate pe 2003 cu suma de 2.100 miliarde lei.

În anul 2003 Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

prezintă venituri încasate de 55.126,5 miliarde lei şi cheltuieli de 62.282,5

miliarde lei.

Din veniturile încasate s-au efecuat cheltuieli pentru asistenţă

medicală spitalicească şi îngrijiri la domiciliu în sumă de 35.620,9

miliarde lei (57,2%); medicamente cu şi fără contribuţie personală în

tratamentul ambulatoriu 8.786,8 miliarde lei (14,1%); medicamente şi

materiale specifice utilizate în spital şi ambulatoriu pentru unele boli

cronice şi specialităţi clinice, pe bază de programe 6.559,3 miliarde lei

(10,5%); asistenţă medicală primară 3.120,8 miliarde lei (5,0 %).

Din veniturile colectate s-a constituit şi fondul de rezervă al Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate în sumă de 1.057,8 miliarde lei.

Execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de

sănătate s-a încheiat la finele anului 2003 cu un deficit de 8.213,8

miliarde lei, care se acoperă din excedentul realizat în anii precedenţi în

sumă de 15.267,6 miliarde lei.

Comisia a apreciat că bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul

2003 aprobat de către Ministerul Finanţelor Publice  prezintă un deficit de

8.213,8 miliarde lei. În bugetul aprobat, la indicatorul „Venituri totale” nu

a fost înscris soldul disponibilităţilor din anii precedenţi ( în sumă totală

de 15.267,6 miliarde lei), deşi propunerile Casei Naţionale de Asigurări

de Sănătate  către Ministerul Finanţelor Publice cuprindeau suma de

4.717, 9 miliarde lei. La indicatorul „Cheltuieli totale” au fost înscrise

arierate în sumă de 4.523 miliarde lei ( faţă de soldul real al acestora de la

31.12.2002, în sumă de 9.195,7 miliarde lei).
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Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat

pe anul 2004 a fost întocmit pe baza evoluţiei situaţiei economico-sociale

din primele 5 luni ale anului 2004.

Structura proiectului de lege arată că veniturile totale ale bugetului

asigurărilor sociale de stat se reduc cu suma de 193,5 miliarde lei ca

rezultat al reducerii în exclusivitate, a încasărilor din contribuţiile de

asigurări sociale pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Cheltuielile se  menţin la nivelul aprobat prin Legea bugetului

asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, nr.519/2003, suportând unele

modificări în structură care se compensează între ele.

La bugetul asigurărilor pentru şomaj, eniturile totale se diminuează

cu suma de 1.028,0 miliarde lei, conducând la diminuarea cu aceeaşi

sumă a excedentului.

Şi în cazul cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, nivelul

acestora se menţine la cel aprobat prin Legea nr.519/2003, modificările

operate în structură compensându-se între ele.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.92/2004 privind  rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe

anul 2004 are în vedere evoluţia situaţiei economico-sociale  din primele

7 luni ale anului 2004.

În cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat veniturile totale, se

majorează cu suma de 2.978,0 miliarde lei, iar cheltuielile totale cu suma

de 2.978,0 miliarde lei.

Pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj veniturile totale se

majorează cu suma de 49,3 miliarde lei, iar cheltuielile totale se menţin la

nivelul aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 49/2004.
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Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de

execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum şi  a

contului general anual de execuţie al bugetului asigurărilor  pentru şomaj

pe anul 2003 arată că execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat pe

anul 2003 s-a încheiat cu un excedent de 262,1 miliarde lei.

Principalele surse de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de

stat , realizate în sumă de 124.037,8 miliarde lei se constituie din

contribuţii pentru asigurări sociale, diverse venituri şi subvenţii de la

bugetul de stat.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat realizate

în anul 2003 au fost în sumă de 123.775,7 miliarde lei, ceea ce reprezintă

98,1 % din prevederile definitive.

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru

şomaj pe 2003 relevă că faţă de prevederile definitive din veniturile totale

s-a realizat 96,4 %, iar cheltuielile totale totalizează 83,5 % faţă de

prevederile bugetare ale anului 2003.

La finalul discuţiilor, comisia a hotărât ca, până la următoarea

şedinţă, când comisia va fi sesizată oficial cu aceste proiecte de lege,

membrii comisiei să elaboreze o serie de amendamente la proiectele de

legi care fac referire la rectificarea bugetului pentru sănătate.

Din numărul total al membrilor comisiei (16) a absentat motivat

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  (Grupul Parlamentar al PSD ) .

PREŞEDINTE,

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM


