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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, fiind absent 

motivat un deputat. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

 

Comisia a adoptat cu 18 voturi pentru, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea 

bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale   

(PL-x 229/2009), cu care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 



Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu care este sesizată, în 

comun, cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, informează că, 

rectificarea bugetară pe anul 2009 a fost determinată, în principal, de 

următorii factori: 

- Reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici în 

contextul evoluţiilor economice şi financiare recente; 

- Măsurile de reformă impuse de către evoluţiile 

macroeconomice, precum şi cele care fac obiectul acordului de împrumut 

între România şi FMI, Comisia Europeană, Banca Mondială şi alte 

instituţii financiare; 

- Ajustarea deficitului bugetar în acord cu măsurile instituite 

(creşterea la 4,6% din PIB); 

- Constituirea Fondului social ce urmează a fi utilizat prin 

hotărâre de Guvern, pentru acordarea de ajutoare sociale persoanelor 

aflate în dificultate. 

Astfel, se autorizează Ministerul Sănătăţii să efectueze redistribuiri 

de credite bugetare care vizează finanţarea cu 1,4 milioane lei a 

alineatului nou introdus „Aparatură medicală şi echipamente de 

comunicaţii în urgenţă”, suplimentarea cu 25,5 milioane lei pentru 

„Programul naţional de depistare precoce a cancerului de sân” şi cu 0,9 

milioane lei a Programului „Asigurarea dezvoltării capacităţii 

instituţionale a sistemului de sănătate”. 

Având în vedere restrângerea bazei de colectare a contribuţiilor 

pentru asigurările sociale de sănătate, veniturile de la bugetul Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate se diminuează cu suma de 

564,5 milioane lei. În mod corespunzător, se diminuează cu 3,8 milioane 
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lei Fondul de rezervă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , iar 

excedentul bugetului se diminuează cu 581,8 milioane lei. 

Domnia sa arată că, la propunerea Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, Comisia pentru sănătate publică a Senatului, cu 7 voturi pentru, 

1 împotrivă şi 1 abţinere a adoptat următoarea completare a alin. (1) al 

art. 36, după cum urmează: 

„Art.36.-(1) Plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor 

achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor efectuate se realizează de 

către instituţiile publice în perioada 24-31 a fiecărei luni, cu excepţia 

serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale.” 

Această completare aprobată se justifică prin faptul că, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.  1714/2008 pentru 

aprobarea  Contractului - Cadru pe anul 2009, cu modificările şi 

completările ulterioare se prevede că plata serviciilor medicale, 

medicamentelor şi dispozitivelor medicale efectuate de furnizorii de astfel 

de servicii, se decontează de către casele de asigurări de sănătate maxim 

până la data de 20 ale lunii curente pentru luna precedentă.  

În acest context, prevederile alin.(1) al art. 36 din proiectul de lege 

ar duce la grave disfuncţionalităţi  la încheierea şi derularea contractelor 

între casele de asigurări de sănătate şi furnizori, cu consecinţe negative în 

acordarea asistenţei medicale în sistemul sanitar. 

De asemenea, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a mai 

propus modificarea prevederilor lit. b) a art. 17 care vizează diminuarea 

cheltuielilor de personal cu suma de 8,9 milioane lei.  

Se menţionează că, la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate şi al caselor judeţene, există un deficit de personal generat, în 

principal, de preluarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate a unor 

activităţi suplimentare reglementate de  acte normative speciale în vigoare 
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(exemplu OUG nr. 158/2005 şi Legea nr. 399/2006), precum şi a migrării 

în sistemul privat a unui număr tot mai mare de personal de specialitate.  

D-na.dep.Rodica Nassar, informează că această propunere nu a fost 

agreată de către Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

Domnia sa îşi exprimă nemulţumirea pentru faptul că nu a fost 

informată direct despre propunerile înaintate de către Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate, trimise numai Comisiei pentru sănătate publică a 

Senatului. 

D-l.dep.dr.Horia Cristian, intervine şi arată că amendamentele 

Casei Naţionale de Asigurări de sănătate sunt pertinente, ceea ce 

înseamnă că trebuie să se ţină seama de ele. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de d-na.dep.dr.Lucreţia 

Roşca. 

D-na.dep.Rodica Nassar, menţionează că în fiecare an au avut 

loc discuţii aprinse referitoare la rectificarea bugetară. În condiţiile 

actualului buget, sistemul sanitar va fi afectat de această rectificare în 

minus. Domnia sa arată că practic se fac reaşezări de fonduri, nefiind 

vorba de o diminuare majoră a bugetului. 

D-l.dep.dr.Horia Cristian, intervine şi subliniază că, prevederile 

lit.a) a art.14 sunt nelegale, deoarece aparatura medicală nu poate fi 

achiziţionată din fondul CNAS, ci din bugetul Ministerului Sănătăţii. În 

ceea ce priveşte bugetul FNUASS, prin diminuarea excedentului cu suma 

de 581,8 milioane lei, acesta va deveni aproape „0”. Domnia sa arată că o 

nouă rectificare bugetară va afecta din nou serviciile de sănătate. 

D-na.dep.conf.dr.Sonia Drăghici a ţinut să sublinieze 

oportunitatea majorării fondurilor alocate pentru Programul naţional de 

depistare precoce a cancerului.  Domnia sa şi-a exprimat îngrijorarea cu 

privire la diminuarea veniturilor la bugetul FNUASS. 
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D-l.dep.prof.Florian Popa intervine şi informează că principala 

problemă privind derularea Programului naţional de depistare precoce a 

cancerului nu o reprezintă numai finanţarea ci lipsa medicilor specialişti, 

inclusiv cei specializaţi în histologie. Domnia sa menţionează că va vota 

rectificarea bugetară, dar o consideră nejustificată. 

Domnia sa supune la vot amendamentul asupra alin. (1) al art. 36 

care a fost înaintat de către Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În continuare, d-na.dep.Rodica Nassar, supune la vot modificarea 

lit. b) a art. 17 în sensul eliminării dispoziţiei privind diminuarea 

cheltuielilor de personal cu 8,9 milioane lei. 

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi. 

Cu 13 voturi pentru şi 5 împotrivă, proiectul de lege a fost avizat 

favorabil, cu amendamentul care va face obiectul avizului comun. 

 

La punctul 2 „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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