
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/148/ 10 aprilie 2008 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

al şedinţelor comisiei din zilele de 9 şi 10 aprilie 2008 
 

La lucrările comisiei din zilele de 9 şi 10 aprilie 2008 sunt prezenţi 15 

deputaţi, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. Comisia adoptă, în 

unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea ultimelor documente care au fost depuse la comisie în 

cadrul anchetei parlamentare privind privatizarea S.C. Antibiotice S.A. Iaşi. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2008 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2008(PLx 152/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie  a  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 150/2008). 
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4. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea contului 

general anual de execuţie  a  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 2006 (PLx 151/2008). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi  comisia procedează la dezbaterea 

ultimelor documente care au fost depuse la comisie în cadrul anchetei 

parlamentare privind privatizarea S.C. Antibiotice S.A. Iaşi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, prezintă materialele 

înaintate comisiei de către AVAS. Acestea sunt următoarele: 

1) Hotărârea Guvernului nr. 1400/19 noiembrie 2007 pentru abrogarea 

Hotărârii Guvernului nr. 794/2000 privind strategia de privatizare a S.C. 

Antibiotice S.A. Iaşi 

Aşa cum arată domnia sa în acest act normativ se prevede ca vânzarea 

pachetului de acţiuni al S.C. Antibiotice S.A. Iaşi, pentru care AVAS 

exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului, să se 

va deruleze conform metodei licitaţiei cu strigare, în condiţiile legii. 

Conform notei de fundamentare a actului normativ, S.C. Antibiotice S.A. 

Iaşi are un capital social de 45.489.729,10 lei, respectiv un număr total de 

454.897.291 acţiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei. AVAS deţine un 

număr de 241.174.148 acţiuni reprezentând un procent de 53,0173% din 

total capital social.  

S.C. Antibiotice S.A. Iaşi este: 

• unicul producător de pulberi pentru suspensii şi soluţii sterile 

injectabile (40-50 milioane flacoane/an); 
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• producătorul care deţine fluxuri dedicate producţiei de capsule pe 

trei subclase (cefalosporine , peniciline şi non-peniciline); 

• singur producător român de cefalosporine injectabile; 

• producător unic al întregii game de tuberculostatice esenţiale. 

2) Răspunsul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia 

Generală de Administrare  a Marilor Contribuabili privind situaţia fiscală a 

S.C. Antibiotice S.A. Iaşi prin care se precizează că societatea comercială nu 

figurează în fişa de evidenţă pe plătitor cu obligaţii restante la bugetul 

general consolidat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune  ca aceste 

materiale să fie studiate de membrii comisei, urmând ca  în următoarea 

săptămână să se prezinte un raport preliminar asupra anchetei parlamentare 

privind privatizarea S.C. Antibiotice S.A. Iaşi. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2008(PLx 152/2008). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că proiectul 

de lege are ca scop principal reducerea deficitului bugetar prin limitarea 

cheltuielilor bugetare ale anului 2008. 

Conform expunerii de motive, rectificarea bugetară pe anul 2008 este 

determinată de: 

- presiunile şi riscurile determinate de evoluţiile interne şi externe 

înregistrate de la elaborarea proiectului de buget pe anul 2008 în luna 

octombrie a anului 2007 şi până în prezent; 
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- opiniile şi recomandările Comisiei Europene, dar şi ale agenţiilor de 

rating efectuate cu ocazia evaluărilor periodice privind necesitatea adoptării 

unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare şi de abordare mai 

prudentă a deficitului bugetar, considerat destul de ridicat în condiţiile unui 

mediu economic internaţional precar şi al unui ritm de creştere economică 

mondială încetinit; 

- necesitatea acoperirii impactului cheltuielilor efectuate de 

autorităţilor administraţiei publice locale din împrumuturi interne şi externe, 

precum şi a cheltuielilor  efectuate din fondul de rulment. 

Pornind de la aceste premise, arată în continuare dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei, prin proiectul de act normativ se propune: 

a) diminuarea cheltuielilor bugetare, la unii ordonatori principali de 

credite printre care şi Ministerul Sănătăţii Publice cu 433,7 milioane; 

b) diminuarea fondurilor provenite din credite externe pentru 

Ministerul Sănătăţii Publice cu 110.230 mii lei. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin nu este de acord cu diminuarea bugetului 

Ministerului Sănătăţii Publice şi propune un amendament care să prevadă 

suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii Publice cu 1 leu.  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, nu este de acord cu 

propunerile proiectului de rectificare bugetară  pe anul 2008 şi propune un 

amendament cu următorul cuprins „se suplimentează bugetul Ministerului 

Sănătăţii Publice cu 1% din suma totală a bugetului de stat, respectiv 220 

milioane lei”; sursa de finanţare este fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului care a crescut cu 500 milioane lei. Această sumă este necesară 

pentru continuarea reformei în domeniul sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan susţine propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei. 
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Supus la vot, amendamentul propus de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, este aprobat în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supune la vot 

proiectul de lege, iar comisia, în unanimitate, votează avizarea negativă a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PLx 

152/2008), urmând ca amendamentul  să se înainteze la Comisia de buget, 

finanţe şi bănci separat de aviz. 

 

 La punctul trei al ordinii de zi a luat în dezbatere şi avizare  

proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie  a  

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 150/2008). 

 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că analizând 

execuţia bugetului de stat la 31 decembrie 2005 se constată următoarele: 

 - încasările realizate au fost cu 166,2 milioane lei peste prevederile 

bugetare 

 - cheltuielile efectuate au fost cu 968,1 milioane lei sub prevederile 

bugetare  

 - deficitul bugetar a fost cu 1134,3  milioane lei sub cel prognozat. 

 Cheltuielile pentru sănătate, arată în continuare domnia sa, sunt în 

sumă de 1.477,0 milioane lei şi reprezintă 0,5% din PIB. Acestea au fost 

efectuate în principal pentru: 

- alte instituţii şi acţiuni sanitare  845,7 milioane lei (57,3%) 

- servicii publice descentralizate  423,8 milioane lei (28,7%) 

- spitale      108,2 milioane lei (7,3%) 
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- centre de transfuzii sanguine   68,6 milioane lei (4,6%) 

- creşe      0,5 milioane lei . 

 Execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pe anul 2005 se reprezintă astfel: 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 în sumă de 3.936,9 milioane lei (47,2%); contribuţia 

datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat în sumă de 

3.740,5 milioane lei (46,3%); venituri încasate în urma  valorificării datorată 

de alte persoane asigurate în sumă de 95,3 milioane lei; contribuţii pentru 

asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj în sumă 

de 32,6 milioane lei. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan arată că în anul 2005, Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate a fost în sumă de 314,8 milioane lei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că din 

veniturile constituite s-au efectuate cheltuieli pe parcursul anului în sumă de 

9.157,4 milioane lei, în principal pentru: 

- servicii 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  

din spital       635,5 milioane lei(6,9%)  

-medicamente şi materiale specifice  

utilizate în spital şi ambulatoriu  

pentru unele boli cronice  şi speciali- 
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tăţi clinice pe bază de programe    821,1 milioane lei(8,9%) 

-asistenţă medicală primară   453,7 milioane lei(4,9%) 

-asistenţă medicală ambulatorie  

(de specialitate) pentru  specialităţi  

paraclinice      247,1 milioane lei(2,7%) 

- asistenţă medicală ambulatorie pentru  

specialităţi paraclinice    217,3 milioane lei (2,4%) 

- servicii de urgenţă prespitaliceşti şi  

alte tipuri de transport medical    269,9 milioane lei (2,9%) 

- servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu 2,6 milioane lei (0,1%). 

 Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că din veniturile colectate s-a constituit 

şi fondul de rezervă al Casei Naţională de Asigurări de Sănătate în sumă de 

82,0 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. 

 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege. Comisia votează, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie  a  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 150/2008), în forma înaintată de Guvern. 

 

 La punctul patru al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea contului general anual de 

execuţie  a  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 2006 (PLx 151/2008). 
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 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că execuţia 

bugetului de stat s-a asigurat pe structura bugetului aprobat pe anul 2006, 

respectiv execuţia veniturilor detaliată pe capitole, subcapitole şi paragrafe 

iar execuţia cheltuielilor pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, 

articole şi aliniate, după caz. 

 Sistemul asigurărilor sociale de sănătate a funcţionat în baza 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind asigurările sociale 

de sănătate cu modificările şi completările ulterioare până la data de 28 mai 

2006 când a intrat în vigoare Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii. 

 Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 

2006 a fost aprobat prin Legea  nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 

2006, menţionat mai sus. 

 Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că veniturile bugetului de stat realizate 

în anul 2006 în sumă de 40.698,1 milioane lei au fost sub veniturile 

prognozate, iar execuţia cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2006 a 

înregistrat o creştere semnificativă a ponderii în produsul intern brut, cu 

2,2% faţă de estimarea iniţială. 

 Cheltuielile bugetului de stat au fost realizate în anul 2006 în sumă de 

51.235,6 milioane lei, cu 1.033,8 milioane lei sub cheltuielile prognozate. 

 Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că execuţia bugetului de stat la finele 

anului 2006 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 10.537,5 milioane lei. 

 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că veniturile 

încasate la Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în 

anul 2006 au fost în sumă de 10.757,2 milioane lei, iar cheltuielile pe 

parcursul anului în sumă de 10.170,5 milioane lei. Execuţia bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate s-a încheiat cu un 
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excedent în sumă de 485,4 milioane lei. Din veniturile realizate s-a constituit 

fondul de rezervă  în sumă de 101,3 milioane lei (0,9%). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege, iar comisia votează, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea contului general 

anual de execuţie  a  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 2006 (PLx 151/2008), în forma înaintată de 

Guvern. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi,  comisia a discutat şi alte probleme 

privind activitatea curentă a comisiei. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, comisia a procedat la studiu individual 

asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative înscrise în agenda 

comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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