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Senatul a aprobat publicarea on-line a facturilor de cumpărare din Sănătate, inițiată de
senatorul Todirașcu

Corupții și risipitorii din Sănătate se vor gândi de două ori dacă să continue să cheltuie
nechibzuit banii pacienților, știind că facturile de cumpărare ale achizitorilor publici reprezintă,
pentru Curtea de Conturi și DNA, probe ale încălcării legislației achizițiilor publice, a căror
publicare din oficiu și on-line va opri de la deturnare peste 300 milioane EUR anual, cu care se
vor putea salva mai multe vieți omenești, oferind pacienților mai multe medicamente, tratamente
și servicii medicale.

Această inițiativă legislativă este a doua, votată de Senat, din cele 66 depuse până în prezent
de către senatorul Valeriu Todirașcu, membru al Partidului Noua Republică.

În şedinţa din 23 martie 2015 a plenului Senatului, cu 89 voturi pentru și 1 vot împotrivă, a fost
aprobată inițiativa legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 a Reformei Sănătății, detalii
aici (VIDEO) http://youtu.be/eWz9NMaZnAU și aici (WEB)
http://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=18515&pos=0&NR=L735&AN=2014

Urmează votul Camerei Deputaților care este forul decizional.

Inițiativa legislativă propune completarea Legii sănătății cu obligativitatea publicării din oficiu și
prin mijloace on-line, pe site-urile achizițiilor publici din Sănătate, a facturilor de cumpărare,
după anonimizarea datelor cu caracter personal.

Prin această măsură preventivă, necostisitoare, simplă și eficientă, așa cum este transparența,
se vor salva mai multe vieți omenești, pentru că diminuarea furtului și risipei vor crește
finanțarea Sănătății cu peste 300 milioane EUR anual, fără noi taxe, fără alocări suplimentare și
fără controale speciale din partea Guvernului, destinate depistării risipei și a furturilor, care
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acum nu sunt depistate, tocmai din lipsa transparenței.

Legea nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public, la Art.11^1, menționează:
„Orice autoritate contractantă … are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice
interesate … contractele de achiziţii publice”, dar contractele publice, ca și dovezile de achiziții
din SEAP, reprezintă doar intenții, nu și dovezi de finalizare, așa cum sunt facturile de
cumpărare, care au fost și plătite și reprezintă dovada incheierii și asumării unei tranzacții.

Transparența facturilor de achiziție va divulga incompetența, risipa și furtul și va obliga pe
decidenții din sănătate să se gândească de două ori dacă să cheltuie nechibzuit banii
pacienților, știind că facturile de cumpărare reprezintă, pentru Curtea de Conturi și DNA, probe
opozabile în instanță ale încălcării OG nr. 34/2006 privind achizițiile publice.

La o examinare comparativă a facturilor de cumpărare se va constata că risipa și furtul din
sănătate se regăsește în preţurile mari de cumpărare față de nivel pieții, în cantitățile
nejustificate față de nevoile reale și în achizițiile fărăr o evaluare tehnologică specifică, care să
dovedească cea mai bună cost-eficiență.

Banii salvați astfel vor permite oferirea către pacienți a mai multor medicamente, tratamente și
servicii medicale.

În sănătate, furatul și icompetența ucid, așa cum rezultă și din raportul comisiei prezidențiale din
2008 care menționează că în România mor anual 60.000 români din cauza disfuncțiilor din
Sănătate.

Această listă funebră a morților din Sănătate va putea fi micșorată prin transpunerea în practică
a transparenței cerută de Constituție, privind: i) drepturile cetățenilor prevăzute la Art. 31 din
Constituție, privind liberul acces la informațiile de interes public, ii) drepturile cetățenilor de a
influența creșterea eficienței utilizării fondurilor publice, pentru că în conformitate cu Art. 56 din
Constituție cetăţenii contribuie cu impozite şi taxe la cheltuielile publice și pentru care iii)
obligația statului, conform Art. 135 din Constituție este să garanteze o concurență loială și
cheltuirea eficientă a fondurilor publice.
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Din toate rapoartele emise în ultimii ani de Curtea de Conturi, rezultă că banii din sănătate sunt
cheltuiți prost. Aceste fapte, cu conotație penală, fac acum obiectul unei atenții speciale a DNA,
risipa și furtul din Sănătate fiind uriașe.

Prin implementarea acestei legi, cei care astăzi greșesc, cheltuind nejustificat banii publici, vor
putea fi ajutați să greșească mai puțin, din proprie inițiativă și fără nicio cheltuială suplimentară
de la Guvern și MS.
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