RAPORT SPECIAL
privind execuţia bugetară a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
pe anul 2006
I.

Fundamentarea iniţiativei Avocatului Poporului

Încă de la înfiinţarea sa, instituţia Avocatul Poporului a fost sesizată de către
petiţionari cu cereri referitoare la problemele apărute în sistemul de ocrotire a sănătăţii,
generate de blocarea fondurilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către Ministerul
Economiei şi Finanţelor, ceea ce a condus la existenţa unor deficienţe de organizare şi de
comunicare la nivelul întregului sistem.
Având în vedere aceste aspecte, în temeiul art. 59 din Constituţie şi al Legii nr.
35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, în anul 2002
Avocatul Poporului a prezentat Parlamentului României, Raportul special privind sistemul
de ocrotire a sănătăţii, document prin care s-au făcut o serie de propuneri referitoare la:
- completarea şi revizuirea cadrului legislativ al sectorului de sănătate, pentru a
asigura coerenţa şi adaptarea acestuia la obiectivele strategiilor de reformă;
- adoptarea unor măsuri legislative prin care Ministerul Finanţelor şi celelalte
autorităţi publice implicate în acest proces să respecte principiul concordanţei dintre
destinaţia sumelor constituite în fondul de asigurări de sănătate şi modul de utilizare a acestui
fond;
- eficientizarea sistemului de executare a creanţelor la Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate (FNUASS);
- asigurarea transparenţei în procesul de administrare a FNUASS.
Raportul special adresat Parlamentului României s-a înscris pe linia eforturilor depuse
de către Avocatul Poporului cu privire la armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană
în domeniul sănătăţii, document care a beneficiat de un larg ecou în rândul parlamentarilor,
fiind acceptat ca atare.
Ca urmare, în anul 2003, Parlamentul României, ca putere constituantă, a adus
perfecţionări cadrului constituţional, astfel că, art. 139 din Constituţie, prin Legea de
revizuire a Constituţiei a suferit modificări importante.
Modificarea cu semnificaţii şi consecinţe juridice majore privind domeniul ce face
obiectul acestui raport special o reprezintă introducerea unui nou text, art. 139 alin. (3) din
Constituţie, potrivit căruia „sumele reprezentând contribuţiile la constituirea unor fonduri se
folosesc, în condiţiile legii, numai potrivit destinaţiei acestora”. Textul nou introdus instituie
principiul potrivit căruia fondurile speciale se folosesc, în regimul stabilit prin lege, dar
numai pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite.
Această modificare, a statuat un criteriu de ordin constituţional pentru verificarea
activităţii autorităţilor publice implicate în utilizarea acestor fonduri.
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate este un fond special reglementat
de Legea nr. 95/2006 privind asigurările sociale de sănătate, cu modificările şi completările
ulterioare. Principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei îl reprezintă
contribuţiile pentru asigurări sociale de sănătate, iar aceste sume ar trebui să se întoarcă la
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asiguraţi sub forma serviciilor de sănătate şi sub totala transparenţă a modalităţilor de
utilizare a sumelor colectate.
Prin prezentul raport sunt prezentate elementele constitutive ale execuţiei bugetare a
fondului special de asigurări sociale de sănătate (modalităţile de colectare a veniturilor şi de
utilizare a acestora, autorităţile publice implicate), observaţii privind prevederile legilor
anuale ale bugetului de stat referitoare la bugetul acestui fond, precum şi observaţii asupra
execuţiei bugetare a fondului, în anul 2006.
Execuţia bugetară a fondului reprezintă activitatea de încasare a veniturilor
bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate de buget şi se realizează în baza
legii anuale a bugetului de stat, cu respectarea normelor – cadru prevăzute de Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.
82/1991 a contabilităţii, republicată, şi a normelor metodologice privind încheierea execuţiei
bugetare anuale (Norme Metodologice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2006,
aprobate prin Ordinul nr. 2164/2006 al Ministerului Finanţelor Publice).
II.
Constituirea şi administrarea Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate
Fondul se constituie din contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate suportată de
asiguraţi, de persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat, din subvenţii de la
bugetul de stat, precum şi din alte surse - donaţii, sponsorizări, dobânzi, exploatarea
patrimoniului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate
potrivit legii (potrivit art. 209 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările
ulterioare).
Gestionarea fondului se face, potrivit prevederilor acestei legi, prin Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, respectiv, prin casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a
municipiului Bucureşti şi prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
Încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetare, precum şi închiderea conturilor de
venituri şi cheltuieli ale bugetului FNUASS se realizează prin trezoreria statului, sub
supravegherea Ministerul Economiei şi Finanţelor.
a. Colectarea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate (execuţia bugetară a
veniturilor) este efectuată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de casele de
sănătate.
Până la data de 1 ianuarie 2004, colectarea contribuţiilor de asigurări sociale de
sănătate era efectuată de casele de sănătate, în exclusivitate. După această dată, activitatea
privind declararea, constatarea, controlul, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor
pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate (precum şi pentru toate celelalte
contribuţii sociale) datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea
de angajator sau entităţile asimilate angajatorului, se realizează de către Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală, care are şi calitatea de creditor bugetar (potrivit art.
27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în
materie financiar-fiscală, cu modificările şi completările ulterioare).
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Colectarea contribuţiilor persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea se
face de către ANAF, se efectuează de către casele de asigurări de sănătate (art. 256 alin. (2)
din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare).
Prin urmare, cea mai mare parte din veniturilor fondului este colectată de către
ANAF, care comunică CNAS sumele încasate.
Din analiza prevederilor legilor anuale ale bugetului de stat, respectiv a bugetului
FNUASS (anexa a legii anuale a bugetului de stat), observăm următoarele:
• politica de prudenţă în estimarea veniturilor şi cheltuielilor (în plus,
Curtea de Conturi a constatat că stabilirea bugetului nu a corespuns propunerilor
CNAS, fiind efectuată în valori mult diminuate – atât sub aspectul posibilităţilor de
colectare, cât şi sub aspectul cheltuielilor necesare pentru acoperirea consumului
curent şi al arieratelor din anii precedenţi);
• nu sunt luate în considerare/folosite disponibilităţile fondurilor din anii
anteriori (estimate de către CNAS în proiectele de bugete) şi disponibilităţile
fondului de rezervă, astfel fiind realizate importante imobilizări de fonduri (15267,6
mld. ROL la 31 decembrie 2002, 70171,7 mld. ROL la 31 decembrie 2003 şi 13300
mld. ROL la 31 decembrie 2004, sursa: Curtea de Conturi). Conform art. 265 alin.
(2) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
sumele rămase la finele anului şi fondul de rezervă neutilizat se reportează în anul
următor şi se utilizează potrivit art. 262 alin. (1) lit. a) şi b) din aceeaşi lege;
• nu sunt prevăzute modalităţile de utilizare a fondului de rezervă, aşa cum
prevede art. 265 alin. (4) din aceeaşi lege („utilizarea fondului de rezervă se
stabileşte prin legile bugetare anuale”).
b. Execuţia bugetară a cheltuielilor:
Potrivit art. 256 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, „sumele colectate în contul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate sunt în
permanenţă la dispoziţia CNAS şi se repartizează de ordonatorul principal de credite
proporţional cu sumele stabilite prin legile bugetare anuale, în fiecare domeniu de asistenţă
medicală”.
Cu toate acestea, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, precizează că veniturile şi cheltuielile aprobate prin bugetele
fondurilor speciale, se repartizează de către Ministerul Economiei şi Finanţelor pe trimestre,
în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele şi posibilităţile de
asigurare a surselor de finanţare a deficitului bugetar şi de perioada în care este necesară
efectuarea cheltuielilor.
Încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetare, precum şi închiderea conturilor de
venituri şi cheltuieli ale bugetului FNUASS se realizează prin trezoreria statului, sub
supravegherea Ministerul Economiei şi Finanţelor.
În concluzie, atribuţii în materia execuţiei bugetare a bugetului FNUASS au
următoarele instituţii publice: Ministerul Economiei şi Finanţelor, Trezoreria Statului,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele
de asigurări de sănătate judeţene.
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Ministerul Economiei şi Finanţelor deţine principalele atribuţii în materia fondurilor
publice întrucât monitorizează întreaga execuţie bugetară şi administrează resursele derulate
prin Trezoreria Statului.
Trezoreria Statului efectuează încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetului
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi tuturor bugetelor
componente ale sistemului bugetar.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are calitatea de creditor bugetar colectează veniturile bugetare datorate de plătitori, persoane juridice şi persoane fizice, care
au calitatea de angajator sau asimilaţi ai acestora şi alte persoane care au obligaţii faţă de
bugetul de stat. Totodată, efectuează controlul modului de stabilire, declarare şi plată a
contribuţiilor sociale, precum şi executarea silită a creanţelor bugetare.
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, potrivit art. 270 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, gestionează fondul, prin preşedintele
CNAS, împreună cu casele de asigurări. Atribuţiile referitoare la gestionarea fondului sunt
limitate de atribuţiile Ministerului Economiei şi Finanţelor care monitorizează execuţia
bugetară şi administrează toate resursele bugetare, deci implicit şi ale acestui fond. Pe de altă
parte, ANAF colectează veniturilor de la persoanele juridice şi persoanele fizice care au
calitatea de angajator.
Casele de asigurări de sănătate judeţene colectează contribuţiile persoanelor fizice,
altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF şi gestionează
bugetul fondului aprobat, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
la nivel local; de asemenea, pot derula şi dezvolta şi activităţi pentru valorizarea fondurilor
gestionate.
c. Controlul execuţiei bugetare
Execuţia bugetară presupune ca realizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor
aprobate prin legea bugetară anuală să se facă sub controlul unor organisme de stat cu
răspunderi în activitatea bugetară. Atribuţiile de control al execuţiei bugetare sunt îndeplinite
de următoarele autorităţi publice:
a) Parlamentul României – asigură un control politic, pe baza documentaţiei prezentate
de Guvern, în cursul anului bugetar. Controlul se exercită la cerere sau din oficiu şi
urmăreşte evoluţia execuţiei bugetare, atât la realizarea veniturilor, cât şi cu privire la
efectuarea cheltuielilor bugetare.
b) Curtea de Conturi – exercită un control financiar ulterior extern asupra modului de
formare, de administrare şi de întrebuinţare a fondurilor bugetare ale statului. Anual, Curtea
de Conturi prezintă Parlamentului un raport public asupra conturilor de execuţie a bugetelor
supuse controlului său (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale,
bugetele fondurilor speciale, fondurile de tezaur), precum şi asupra contului anual al datoriei
publice a statului şi asupra situaţiei garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi
externe primite de către alte persoane juridice.
Raportul public anual cuprinde observaţiile Curţii de Conturi asupra conturilor de
execuţie a bugetelor supuse controlului său, încălcările de lege constatate şi măsurile de
tragere la răspundere luate, precum şi alte aspecte pe care Curtea le consideră necesare.
c) Ministerul Economiei şi Finanţelor – exercită un control administrativ specializat
prin următoarele organe: aparatul de control al ministerului, organele de inspecţie judeţene şi
Garda Financiară. Controlul administrativ – financiar specializat trebuie să urmărească
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modul de realizare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor bugetare, limitarea cheltuielilor
de funcţionare, eliminarea cheltuielilor inoportune şi neeconomicoase, utilizarea fondurilor
bugetare conform destinaţiei lor etc.
Activitatea de control financiar a statului se exercită prin Direcţia de control financiar şi
structurile subordonate aparţinând direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, a
municipiului Bucureşti şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din
cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Prin urmare, constatăm că, gestiunea şi administrarea fondului sunt în atribuţia
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, dar Ministerul Economiei şi Finanţelor şi
unităţile sale subordonate (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, trezoreria
statului) aprobă bugetul fondului, asigură încasarea şi evidenţa veniturilor fondului,
aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor şi realizează controlul financiar al statului.
III. Execuţia bugetară a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
în anul 2006
Prin adresa nr. 3872 din 7 mai 2007, instituţia Avocatul Poporului a solicitat Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate comunicarea Raportului de execuţie bugetară a Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Autoritatea publică sesizată a comunicat
informaţiile solicitate. Din examinarea acestor informaţii rezultă următoarele:
Capitolul de venituri al Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se
constituie din:
- contribuţiile de asigurări sociale de sănătate ale persoanelor fizice şi juridice;
- venituri din proprietate (restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor
precedenţi, venituri din dobânzi);
- subvenţii de la bugetul de stat (contribuţiile de asigurări de sănătate pentru
persoanele care satisfac serviciul militar în termen, pentru persoanele care execută o
pedeapsă privativă de libertate, sau arest preventiv, respectiv pentru persoanele aflate în
concediu pentru creşterea copilului până la 2 ani, precum şi subvenţii primite de la bugetul
fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate);
- subvenţii de la alte administraţii (contribuţiile de asigurări de sănătate pentru
persoanele care se află în concediu medical sau pentru îngrijirea copilului bolnav până la 7
ani, pentru persoanele care se află în concediu medical din cauză de accidente de muncă şi
boli profesionale, precum şi pentru persoanele beneficiare de ajutor social);
- din alte surse (donaţii, sponsorizări, sume din veniturile proprii ale Ministerului
Sănătăţii Publice);
- cota de contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii – reglementată de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale
de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.
Veniturile fondului colectate de casele de sănătate şi ANAF au fost încasate de către
unităţile trezoreriei statului în conturile CNAS. Veniturile precizate au fost centralizate
conform datelor transmise caselor de asigurări de sănătate de către trezorerii.
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Încasarea contribuţiilor la FNUASS este efectuată doar în mică măsură de către
casele de sănătate, pondere însemnată având veniturile colectate de către structurile
teritoriale ale ANAF.
Capitolul de cheltuieli al Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
În totalul cheltuielilor efectuate in anul 2006, cheltuielile pentru materiale şi prestări
servicii cu caracter medical reprezintă 93,6%, iar cheltuielile pentru administrare şi
funcţionare reprezintă 1,6%.
Faţă de raportul de execuţie a cheltuielilor fondului, facem următoarele observaţii:
• Sumele bugetare alocate medicamentelor compensate cu şi fără contribuţie personală
reprezintă 19,7% din totalul cheltuielilor bugetului fondului, iar situaţia în fapt arată
că aceste sume sunt insuficiente.
• Art. 263 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
prevede că veniturile fondului nu se utilizează pentru investiţii în construirea şi
consolidarea de unităţi sanitare. Acest text de lege interzice investiţiile în
construirea şi consolidarea de unităţi sanitare, dar veniturile fondului sunt folosite
pentru realizarea unor sedii ale caselor de asigurări de sănătate (în ultimii ani - Casa
de asigurări de sănătate Vrancea şi Casa de asigurări de sănătate Târgu – Jiu), în timp
ce sumele alocate de la bugetul de stat pentru construirea şi consolidarea unităţilor
sanitare sunt infime faţă de necesităţi.
• Raportul privind execuţia bugetului FNUASS transmis instituţiei Avocatul Poporului
cuprinde numai situaţia creanţelor datorate de către persoanele fizice la Fondul
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, nu şi situaţia creanţelor bugetare
datorate de persoanele juridice colectate de către ANAF.
La nivelul caselor de asigurări de sănătate se înregistrează un număr de 39.576
cazuri de executare silită, iar suma încasată pe parcursul anului 2006, în urma aplicării
măsurilor de executare silită este de 7.423,79 mii lei.
Situaţia încasărilor ANAF, transmisă lunar caselor de asigurări de sănătate, nu reflectă
separat suma reprezentând recuperările de creanţe, ci totalul încasărilor în care se regăsesc şi
contribuţiile curente, creanţele recuperate fiind determinate ca diferenţă între soldul final şi
soldul iniţial al creanţelor la FNUASS.
Informaţii privind creanţele persoanelor juridice la bugetul fondului am regăsit pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Administraţiei Fiscale (http://anaf.mfinante.ro/wps/portal),
unde sunt prezentate listele cu contribuabilii care înregistrează obligaţii restante la bugetul
asigurărilor de sănătate la data de 31 martie 2007. Astfel, sunt înregistraţi 88 de mari
contribuabili înregistraţi cu obligaţii restante la bugetul asigurărilor de sănătate în suma
totală de: 212.756.337 lei. Dintre acestea, situaţia acestor obligaţii restante este următoarea:
- s-a început procedura de executare silită împotriva a 46 de mari contribuabili (suma
totală – 13.001.934 lei);
- sunt în curs de soluţionare cererile de compensare a 30 de mari contribuabili (suma
totală 7.632.836 lei);
- s-au acordat înlesniri la plată pentru 8 mari contribuabili (suma totală de
155.716.412 lei);
- 2 societăţi se află în administrare specială, în baza Legii nr. 137/2002 privind unele
măsuri pentru accelerarea privatizării (sumă totală de 993856 lei);
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- 2 societăţi se află în procedură de lichidare voluntară, în baza Legii nr. 137/2002
(suma totală de 35.411.300 lei).
Totodată, pe acest site se află şi lista contribuabililor mici şi mijlocii (în număr de
55.711) care înregistrează obligaţii restante la bugetul asigurărilor de sănătate la data de 31
martie 2007.
Având în vedere aceste obligaţii restante la bugetul fondului stabilite de către ANAF,
precum şi faptul că Curtea de Conturi este autoritatea publică cu atribuţii de control financiar
asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a fondurilor bugetare ale
statului, am solicitat Curţii de Conturi să ne transmită Capitolul referitor la Controlul
contului anual de execuţie a bugetului FNUASS din Raportul public al Curţii de Conturi a
României pe anul 2005 (întrucât Raportul public aferent anului 2006 nu este finalizat).
Ca urmare a acestei solicitări, prin adresa nr. 5484 din 27 iunie 2007 ni s-a comunicat
Nota cu privire la constatările Curţii de Conturi în legătură cu modul de utilizare a
fondurilor alocate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în anul 2005, din care se poate
reţine că au fost constatate numeroase deficienţe în sistemul de evidenţiere, urmărire şi
încasare a obligaţiilor bugetare, dintre care:
• neînregistrarea în fişele fiscale de plătitori a obligaţiilor fiscale datorate şi a celor
suplimentare stabilite prin actele de control întocmite de organele cu atribuţii de
control fiscal;
• nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea obligaţiilor bugetare;
• neconcordanţa între evidenţa nominală pe plătitori şi cea sintetică, pe categorii de
venituri;
• unele creanţe neîncasate la data de 1 ianuarie 2004, aflate în derulare, nu au fost
continuate procedurile de încasare demarate de casele teritoriale, iar pentru alte
creanţe restante procedurile de executare silită nu au fost demarate sau au fost
demarate cu întârziere.
IV. Propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în materia utilizării FNUASS
În vederea garantării respectării prevederilor constituţionale ale art. 139 alin. (3)
potrivit căruia „Sumele reprezentând contribuţiile unor fonduri se folosesc, în condiţiile
legii, numai potrivit destinaţiei acestora”, precum şi pentru eficientizarea colectării
veniturilor Fondului Naţional Unic al Asigurărilor de Sănătate, formulăm următoarele
propuneri:
1. Modificări legislative în sistemul fundamentării bugetului FNUASS, astfel încât să
se respecte de către Ministerul Economiei şi Finanţelor proiectele de buget propuse de
preşedintele CNAS, astfel cum precizează art. 266 alin. (1) coroborat cu art. 279 alin. (1)
lit. j) şi art. 281 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006.
Prin intervenţia Ministerului Economiei şi Finanţelor în stabilirea bugetului fondului,
sumele prevăzute de CNAS sunt mult diminuate, ceea ce conduce la blocarea semnificativă a
unor fonduri şi acumularea de arierate de către furnizorii de servicii medicale – pentru
acordarea de asistenţă spitalicească şi pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, în
tratamentul ambulatoriu.
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2. Armonizarea legislaţiei în domeniu, întrucât CNAS, conform legii, gestionează şi
administrează fondul, dar de fapt, realizează numai utilizarea sumelor alocate, Ministerul
Economiei şi Finanţelor estimează bugetul fondului fără a ţine cont de propunerile CNAS,
iar colectarea veniturilor se face în cea mai mare parte de către MEF – ANAF.
3. Introducerea unor norme legislative speciale prin care să se asigure utilizarea
fondului de rezervă, precum şi a execedentului bugetar, în conformitate cu prevederile
legale (art. 262 şi urm. din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare)
Art. 265 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
prevede că „utilizarea fondului de rezervă se stabileşte prin legile bugetare anuale”. Cu
toate acestea, în legile bugetare nu există texte de lege referitoare la folosirea acestor sume,
prin urmare aceste sume nu sunt valorificate în folosul fondului.
Totodată, semnalăm lacune legislative referitoare la utilizarea excedentului bugetului
FNUASS. Faţă de faptul că nu sunt prevăzute norme exprese privind utilizarea fondului de
rezervă, precum şi a excedentelor bugetului fondului, apreciem că se impune precizarea
unor condiţii exprese şi limitative privind utilizarea acestora.
4. Introducerea interdicţiei de utilizare a veniturilor fondului pentru edificarea
oricărui tip de construcţii, chiar pentru orice cheltuieli de capital (incluse în Titlul 70 de
cheltuieli din clasificaţia economică a indicatorilor privind finanţelor publice)
Art. 263 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
prevede că veniturile fondului nu se utilizează pentru investiţii în construirea şi
consolidarea de unităţi sanitare. Acest text de lege interzice investiţiile în construirea şi
consolidarea de unităţi sanitare, ceea ce permite utilizarea veniturilor fondului pentru
construirea sediilor caselor de sănătate.
Astfel, prin Legea nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006, Anexa 128, este
prevăzut un credit bugetar de 513000 lei din bugetul fondului pentru construirea sediului
Casei de asigurări de sănătate Vrancea. Această finanţare este continuată prin Legea nr.
486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, Anexa nr. 1008, cu un credit bugetar de
1000000 lei.
Totodată, Legea nr. 379/2005 privind bugetul pe anul 2006, Anexa nr. 129, prevede
finanţarea cu un credit bugetar de 60034000 lei pentru „alte cheltuieli de investiţii” - „dotări
independente”. Legea nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, Anexa nr. 1008
prevede finanţarea din bugetului fondului a investiţiilor de continuare (sediul Casei de
Asigurări de Sănătate Vrancea), investiţii noi (sediul Casei de Asigurări de Sănătate Târgu –
Jiu), precum şi alte cheltuieli de investiţii (alte cheltuieli asimilate investiţiilor, achiziţii de
imobile, cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate, cheltuieli de
expertiză, proiectare, şi execuţia privind consolidările, precum şi dotări independente).
5. Luarea unor măsuri legislative pentru eficientizarea sistemului de evidenţă,
urmărire şi încasare a creanţelor la FNUASS, având în vedere numărul mare al
contribuabililor cu obligaţii bugetare restante, înregistraţi de către ANAF.
Potrivit Codului de Procedură Fiscală, Titlul VIII, Capitolul III art. 133 alin (1), în
cazul în care debitorul nu plăteşte benevol obligaţiile fiscale datorate, organele fiscale
competente vor proceda la acţiuni de executare silită. Legea nu prevede însă un termen
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pentru începerea, respectiv finalizarea procedurii executării silite. Lipsa acestor prevederi
legislative determină tergiversarea procedurii de executare silită, astfel încât există un număr
foarte mare de contribuabili cu datorii restante către bugetul asigurărilor de sănătate.
Introducerea în legislaţie a unui termen în care să se înceapă acţiunea de recuperare a
creanţelor de la debitori este imperios necesară. Termenul de urmărire şi încasare a
creanţelor trebuie să fie cât mai scurt, pentru a se evita acumularea de datorii, mai ales de
către întreprinderile mari, precum şi confruntarea cu starea de insolvabilitate a unora dintre
aceştia.
6. Asigurarea transparenţei execuţiei bugetare a bugetului Fondului Naţional Unic al
Asigurărilor de Sănătate
Art. 9 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, stabileşte principiul publicităţii bugetare, astfel că „sistemul bugetar
este deschis şi transparent”. Totodată, art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public prevede obligaţia fiecărei autorităţi sau instituţii
publică de a comunica din oficiu sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.
Pe de altă parte remarcăm faptul că denumirea unor indicatori bugetari nu este
formulată clar, astfel încât să fie înţeles conţinutul acestora fără echivoc (ca de exemplu:
restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, alte venituri din proprietate,
diverse venituri, subvenţii de la bugetul de stat - subvenţii primite de bugetul fondului
naţional unic de asigurări de sănătate, alte active fixe).
Prin urmare, întrucât cea mai mare parte a veniturilor fondului o constituie
contribuţiile asiguraţilor, aceştia ar trebui să cunoască în mod clar, transparent, modalitatea
de folosire a acestor sume.
7. O problemă permanentă o reprezintă insuficienţa sumele bugetare alocate
medicamentelor compensate cu şi fără contribuţie personală.
Propunem introducerea unor texte legislative care să cuprindă prevederi clare, exprese
cu privire la sumele necesare a fi alocate pentru medicamentele compensate.

Coordonator,
Colectiv de lucru,
Adjunct al Avocatului Poporului,
Consilier al Avocatului Poporului, Simina Gagu
Expert, Claudia Filip
Expert, Ligia Crăciunescu

Ionel Oprea

Bucureşti, 7 august 2007
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