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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl.dep.prof.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2006, secţiunea pentru sănătate ( PLx 656/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2006 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2006 (PLX 655/2006) . 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

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

al bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 

contului general al datoriei publice aferente anului 2005( PLx 658/2006). 

4. Diverse. 

Administrator
Original



5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2006, secţiunea pentru sănătate ( PLx 656/2006), 

secţiunea pentru sănătate. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

analiza execuţiei bugetare operative pe cele 7 luni ale anului 2006 

evidenţiază faptul că veniturile bugetului general consolidat s-au realizat în 

sumă de 59.990,9 milioane RON, ceea ce reprezintă o creştere nominală de 

22,2 % comparativ cu perioada similară din anul precedent şi reprezentând 

56,1 % din veniturile estimate. 

Pentru Ministerul Sănătăţii Publice s-a propus o suplimentare de 77,0 

milioane RON, pe sold, din care 3,0 milioane RON la cheltuieli de personal, 

1,8 milioane RON transferuri către instituţiile publice, 105,6 milioane RON 

transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale, diminuându-se cu 29,7 

milioane RON titlul „Active nefinanciare”, cu 2,8 milioane RON alineatul 

„Programe pentru sănătate” şi cu 0,9 milioane RON alineatul „Aparatură 

medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă”. 

Asupra proiectului de lege nu au fost formulate observaţii sau 

amendamente. 

Cele două comisii au hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu 
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privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, secţiunea pentru 

sănătate ( PLx 656/2006), în forma înaintată de către Guvern. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2006 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 ( PLX 655/2006), secţiunea 

pentru sănătate. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  

analiza execuţiei bugetare operative pe primele cinci luni ale anului 2006, 

veniturile bugetului general consolidat s-au realizat în sumă de 41.222,2 

milioane RON, prezentând o creştere de 21,8 % comparativ cu perioada 

similară a anului precedent şi reprezentând 39,6 % din estimările anuale. 

În aceste condiţii, bugetul Ministerului Sănătăţii Publice a fost 

majorat, pe total, cu suma de 1.128,5 milioane ROL. 

Din această sumă, alocată de la bugetul de stat 152,9 milioane RON 

pentru Programul de prevenire şi control al bolilor transmisibile ( 56,9 

milioane RON), pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice 

pentru realizarea unor obiective de investiţii noi, respectiv 8 spitale regionale 

de urgenţă gradul I şi II, precum şi pentru consolidarea şi extinderea unor 

corpuri ale Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti ( 59,4 milioane 

RON). 

Suma de 924,9 milioane RON, provenită din venituri proprii 

reprezentând unele contribuţii constituite ca venituri proprii ale Ministerului 

Sănătăţii Publice , stabilite conform Legii nr.95/2006 privind reforma în 
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domeniul sănătăţii, va fi utilizată pentru investiţii în infrastructura sistemului 

sanitar public şi finanţarea programelor naţionale de sănătate. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  solicită cuvântul şi precizează că prezentul 

act normativ propune suplimentarea cheltuielilor la bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate în limita veniturilor estimate 

peste prevederile anuale aprobate pentru anul 2006. 

Astfel, bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

a fost majorat, la venituri, cu suma de 106,8 milioane RON. 

La Capitolul „Cheltuieli” majorarea propusă se cifrează la 106,5 

milioane RON şi este destinată majorării cu 10 milioane RON a cheltuielilor 

pentru medicamente şi materiale sanitare, cu 10 milioane RON pentru 

servicii medicale şi ambulator, cu 10 milioane RON pentru asistenţa 

medicală primară, cu 22 milioane RON pentru serviciile de urgenţă 

prespitalicească şi transport sanitar şi cu 48 milioane RON pentru serviciile 

medicale în spitale. 

Cele două comisii au apreciat ca necesară majorarea bugetului pentru 

sănătate pe anul 2006 şi au hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 ( PLX 

655/2006), în forma propusă de către Guvern. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

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

de execuţie al bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 
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sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2005( PLx 

658/2006), secţiunea pentru sănătate. 

După cum arată dl.dep.dr.Luchian Ion contul general de execuţie a 

bugetului de stat şi contul de execuţie al bugetului Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 au fost întocmite în conformitate 

cu prevederile art.56 şi 57 din Legea privind finanţele publice nr.500/2002, 

pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de 

credite şi a conturilor privind execuţia de casă prezentate de Trezoreria 

Statului. 

Contul general de execuţie a bugetului de stat a fost întocmit în 

structura bugetului aprobat prin Legea bugetului de stat nr.511/2004 , 

rectificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 aprobată prin 

Legea nr.353/2005, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 

aprobată prin Legea nr.106/2006, Ordonanţa Guvernului nr. 33/2005 privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme 

financiare în anul 2005 prin Legea nr.88/2006 şi are ca anexe conturile 

anuale de execuţie ale bugetelor ordonatorilor principali de credite. 

Pe parcursul execuţiei, revizuirea  indicatorilor macroeconomici 

estimaţi pentru anul 2005 a determinat necesitatea diminuării ţintei de deficit 

bugetar pentru anul 2005 în vederea sprijinirii stabilităţii macroeconomice, 

respectiv reducerea deficitului de cont curent şi a inflaţiei, necesitatea 

asigurării fondurilor suplimentare pentru finanţarea activităţilor şi 

structurilor din domeniile pentru care se poate activa clauza de salvgardare.  

Toate acestea au impus adaptarea structurii şi nivelului veniturilor şi 

cheltuielilor bugetare la realitatea economică prin elaborarea şi aprobarea 

ordonanţelor de rectificare ale Legii bugetului de stat pe anul 2005. 
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Cheltuielile pentru sănătate în sumă de 1.477 milioane RON, arată 

dl.dep.dr.Nechita Aurel au reprezentat 0,5 % din PIB şi au fost efectuate, în 

principal, pentru alte instituţii şi acţiuni sanitare ( 845,7 milioane RON), 

servicii publice descentralizate ( 423,8 milioane RON), spitale (108,2 

milioane RON), centre de transfuzii sanguine ( 68,6 milioane RON) şi creşe 

(0,5 milioane RON). 

Referitor la execuţia bugetului Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate /2005 dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

arată că Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate prezintă 

venituri încasate în sumă de 8.474,4 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 

9.157,4 milioane lei. 

Veniturile încasate în sumă de 8.474,4 milioane lei s-au constituit în 

principal din : contribuţia de la persoane juridice sau fizice care angajează 

personal salariat 3.936,9 milioane lei (47,2 %), contribuţia datorată de 

persoanele asigurate care au calitate de angajat 3.740,5 milioane lei (46,3%), 

venituri încasate în urma valorificării creanţelor bugetare de către AVAS 

131,3 milioane lei (1,8 %), contribuţia datorată de alte persoane asigurate 

95,3 milioane lei. 

Din veniturile constituite , arată dl.dep.dr.Bonis Istvan , s-au efectuat 

cheltuieli pe parcursul anului în sumă de 9.157,4 milioane lei, în principal 

pentru : serviciile medicale spitaliceşti 4.068,2 milioane lei (44,4 %), 

medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu 

2.119,9 milioane lei (23,1 %), medicamente utilizate în tratamentul în spital 

635,5 milioane (6,9 %), asistenţa medicală primară 453,7 milioane lei      

(4,9 %), asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţi clinice 247,1 

milioane lei (2,7 %), asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţi 

paraclinice 217,3 milioane lei (2,4 %), servicii de urgenţă prespitaliceşti şi 
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alte tipuri de transport medical 269,9 milioane lei (2,9 %), servicii şi îngrijiri 

medicale la domiciliu 2,6 milioane lei (0,1 %). 

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

Naţionale de Asigurări de Sănătate în sumă de 82 milioane lei. 

Execuţia bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate s-a încheiat la finele anului 2005 cu un deficit de 765,1 milioane lei 

care se acoperă din excedentul din anii precedenţi. 

Asupra proiectului de lege nu au fost formulate observaţii sau 

amendate. 

În consecinţă, cele două comisii au hotărât, în unanimitate, să avizeze 

favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

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

naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei 

publice aferente anului 2005( PLx 658/2006), secţiunea pentru sănătate, în 

forma înaintată de Guvern. 

 

La punctul patru al ordinii de zi „Diverse”, dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei informează comisia cu privire la abuzurile 

comise de actualul rector al Universităţii Oradea, dl.Theodor Traian 

Maghiar. 

Pe vremea când îndeplinea funcţia de prodecan al facultăţii de 

Medicină Oradea, dl.Theodor Traian Maghiar a semnat diplome pentru 

specializări medicale postuniversitare care nu s-au predat niciodată la 

Oradea sau în România. Diplomele care s-au eliberat unor cetăţeni români 

au fost semnate şi de tatăl său, dl.Theodor Maghiar care îndeplinea funcţia 

de rector al Universităţii. 
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Nimeni din conducerea facultăţii de medicină nu poate confirma că 

specializările de naturopatie şi chiropraxie s-au predat vreodată la Oradea. 

Aceste specializări au o durată de 2 ani iar un an de studiu costă, pentru un 

student străin, 3.600 dolari. Astfel de diplome, cu antetul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, au plecat din Oradea în străinătate. Oficialii 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării au informat că nu cunosc ca aceste 

specializări să fi făcut obiectul de studiu în vreuna din facultăţile acreditate. 

Faptele comise de către cele două cadre universitare se încadrează în 

categoria fals şi uz de fals şi sunt incriminate de Codul Penal. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion se declară indignat de situaţia prezentată şi 

fiind vorba de o problemă care se încadrează în sfera de competenţă a 

comisiei, propune înfiinţarea unei comisii de control parlamentar care să 

ancheteze pe acest caz. 

Problema atinge şi competenţa Comisiei pentru învăţământ, sesizează 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  . În aceste condiţii, domnia sa se propune 

înfiinţarea unei comisii de anchetă mixte. 

Comisia a hotărât, în unanimitate, înfiinţarea unei comisii mixte de 

anchetă formată din dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică  ( Grup Parlamentar al PC ) , dl.dep.dr.Nechita 

Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) şi un membru al Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Tot în cadrul aceluiaşi punct al ordinii de zi, dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei informează pe cei prezenţi asupra deciziei 

ministerului sănătăţii publice de a desfiinţa comisiile de oncologie şi 

genetică medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice . 
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Cancerul reprezintă ce-a de-a doua cauză de deces în lume, precizează 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  . În aceste condiţii, decizia de desfiinţare a 

comisiei de oncologie nu este oportună. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion consideră că ministrul sănătăţii publice a fost 

influenţat negativ în luarea acestei decizii. S-a considerat că oncologia face 

obiectul medicinii interne. 

Nici în Uniunea Europeană nu există standarde privind încadrarea în 

specialităţile medicale, precizează dl.dep.dr.Nechita Aurel . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune şi comisia 

aprobă, în unanimitate ca, la viitoarea şedinţă a comisiei, să fie invitaţi 

pentru audieri ministrul sănătăţii publice şi specialişti din domeniul 

oncologiei şi geneticii medicale. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

  

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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