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Consiliul Fiscal al Romaniei

Opinia Consiliului Fiscal asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata $1 pentru 

modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind 

instituirea unor masurifn domeniul investitiilor publice $i a unor masurifiscal- 
bugetare, modificarea completarea unoracte normative $i prorogarea unor

termene - b531/2021

Tn data de 3 decembrie 2021, Consiliului Fiscal i-a fost remisa adresa Senatuiui Romaniei nr. 
XXXV/5602 din 15.11.2021, prin care i se solicita, in conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2010 
a responsabilitatii fiscal bugetare republicate (IRFB), opinia cu privire la o propunere legislative 
pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatafii republicate ?! pentru 
modificarea Ordonanfel de UrgenfS a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in 
domeniul investitiilor pubiice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor 
acte normative si prorogarea unor termene-b531/2021.

Scurtd descriere a propunerii legislative

Propunerea legislative supuse examinarii Consiliului Fiscal are Tn vedere colectarea taxei pe viciu, 
asa cum este definite prin OUG 114/2018, direct in bugetul Ministerului senetatii, aceste 
contributii urmand a fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor cu sanetatea (achizitia de 
echipamente si aparatura medicaie pentru dotarea spitalelor, reabilitarea infrastructurli 
spitalelor, finantarea programelor nationale de senatate). Initiatorii propunerii legislative 
argumenteaza ca alocarile spre programele de sanetate intra Tn concurente cu alte prioritati 
bugetare deoarece taxa pe viciu este colectata in prezent la bugetul Ministerului Finantelor. 
Colectarea acesteia la bugetul Ministerului Sanatatii ar permite, Tn opinia initiatorilor, o mai buna 
trasabilitate a destinatiei fondurilor.

ImpactuI bugetar al propunerii

Propunerea legislative nu este Tnsotita de o estimare a impactului seu asupra bugetului general 
consolidat. ?n acest context trebuie avut Tn vedere ca, desi propunerea legislative nu urmereste 
majorarea cheltuielilor bugetare, eventuala alocare a sumelor colectate din taxa pe viciu pentru



suplimentarea cheltuielilor cu s^nStatea va genera o majorare a cheltuielilor bugetare daca nu 
este contrabalansatd prin reducerea alocarilor pentru alte categorii de cheltuieli.

Aprecieri ale Consiliului Fiscal privind propunerea legislative

• Tn ceea ce privejte oportunitatea proiectului legislativ, Consiliul Fiscal nu are atributii in a 

se pronun^a, stabilirea modatitStilor de finan^are a sistemului public de sanState din 
Romcinia reprezentSnd apanajul Parlamentului 5! al Guvernului. Consiliul Fiscal este insS 
de acord cu faptul ca sistemul public de sdndtate este subfinantat $i a pledat ?n Opiniile 
sale pentru remedierea acestei situatii chiar 5! m contextui necesarulul proces de 
consolidare bugetard.

• Tn ceea ce prive$te obiectul propunerll legislative care urmare§te colectarea §i aiocarea 

directs a sumelor provenind din taxa pe viciu pentru finantarea cheltuielilor cu sanatatea, 
evitSnd ca alocarile spre programele de sSnatate sS intre m concurentS cu alte prioritSti 
bugetare, trebuie mentionat cl principiul universalltatii, stipulat de art 8 din Legea nr. 
500/2002 privind finan^ele publice, prevede cS veniturile bugetare nu potfi afectate direct 
unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor $i sponsorizdrilor, care au stabilite 
destinapi distincte.

• Tn ceea ce prive$te conformarea cu LRFB, Consiliul Fiscal constatl cl informatiiie 
prezentate nu sunt suficiente pentru a stabiii dad prevederile LRF6 sunt respectate. Tn 
acestsens, potfi identificate doua posibilititi:

o Dad adoptarea prezentei initiative legislative nu va genera alociri supilmentare 
pentru finantarea cheltuielilor cu sinitatea, atunci nu ar exista un Impact asupra 
bugetului general consolidat TnsI, 0 asemenea situatie ar ridica semne de 
intrebare privind utllitatea propuneril legislative deoarece adoptarea aceasteia nu 
ar ameliora problema subfinanflrii sistemului public de sanitate; 

o Dad adoptarea prezentei Initiative legislative va genera alociri suplimentare 
pentru finantarea cheltuieiiior cu sinitatea, atunci sunt aplicabile prevederile art. 
15 din LRFB care prevede ca in cazul propunerilor de introducere a unor 
mdsuri/politici/inipative legislative a cdror adoptare atroge majorarea 
cheltuielilor bugetare, inipatorii au obligatia sa prezinte:

a) fi$a financiard prevdzutd la art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificdrile 
}i completarile ulterioare, tnsoptd de ipotezele §i metodologia de calcul 
utilizata;

b) declarape conform cdreia majorarea de cheltuiald respectivd este 
compatibild cu obiectivele $i prioritSple strategice specificate in strategia 
fiscal-bugetara, cu legea bugetard anuald §i cu plafoanele de cheltuieli 
prezentate tn stroteg<o/jsco/-bugetord.
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Avdnd ?n vedere cele de marsus, precum $i faptui ca propunerea;legislative hu este 
insotita de documentele mentionate (a art. 15 din LRFB/Consiliul Fiscal apreciaza ca 
informa^iile de care dispune nu sunt suficiente pentru aise putea pronunta cu privire la 
prezenta propunere legislatiya din perspectiya posibi|itetii afectani tinte|pr bugetare pe 
termen rhediu. •

Opiniile $1 recomanderile formulate mai sus de Gonsiliul Fiscal au fost aprobate de Pre$edintele 
Consiliului Fiscal, conform prevederilor art. 56, alin (2); lit. d) din Legea nr. 69/2010 republicata, 
fn urhiainsu^ini acestpra de cStre membrii Cpnsiliului prin vot, Tn^edmta din data de 21 ianuarie 

2022/'

21 ianuarie 2022 

Pre^edinte Consiliul Fiscal 

Acad. DANIEL DAIANU • j

f:

;

:•

3

alexandru.nita
Rectangle




