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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 4.05 şi 5.05. 2005 

 

 

  Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 4.05.2005 între orele 9,00-16,00 şi în ziua de 5.05 între orele 

9,00-12,00, având următoarea ordine de zi: 

 

 1.  Discuţii asupra propunerii legislative privind asigurările sociale 

de sănătate, aflată în dezbaterea Senatului. 

 

 2.   Diverse. 

 

 3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

Administrator
Original



  La primul punct al ordinii de zi, comisia a discutat 

propunerea legislativă privind asigurările sociale de sănătate, aflată în 

dezbaterea Senatului. 

  În urma discuţiilor comisia a apreciat că, pentru corectarea 

disfunţionalităţilor şi armonizarea evoluţiei sectorului sanitar cu realităţile 

sociale şi economice actuale se impune revizuirea cadrului legislativ 

privind asigurările sociale de sănătate.  

  În acest context, propunerea legislativă reglementează, în 

principal, următoarele aspecte: 

 - Ministerul Sănătăţii ca autoritate naţională în domeniul sănătăţii 

are responsabilitatea de a asigura, răspunde, coordona şi controla, după 

caz, organizarea activităţii de asistenţă medicală. De asemenea, 

Ministerul Sănătăţii asigură supravegherea şi controlul respectării 

legislaţiei de către toate unităţile sanitare publice şi private; 

 - Pentru a fi ferită de ingerinţele politice şi pentru a avea autonomie 

financiară în derularea fondurilor, Casa Naţională a Asigurărilor de 

Sănătate trebuie să fie o instituţie publică, sub controlul Parlamentului şi 

cu un consiliu de administraţie alcătuit din reprezentaţii Guvernului, 

Preşedenţiei, Parlamentului şi partenerilor sociali, inclusiv ai asiguraţilor. 

Preşedintele Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, ales de 

Parlament, participă ca invitat la şedinţele Guvernului şi avizează actele 

normative care au incidenţă asupra constituirii şi utilizării fondului de 

asigurări sociale de sănătate; 

 - Casele de asigurări de sănătate judeţene îşi păstrează autonomia 

în ceea ce priveşte colectarea contribuţiei şi utilizarea fondului, încheierea 

contractelor de furnizare a serviciilor medicale, însă răspund în faţa Casei 

Naţionale a Asigurărilor de Sănătate de îndeplinirea atribuţiilor ce le 

revin; 
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 - Conducerea Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate şi a 

caselor de asigurări de sănătate judeţene este asigurată de consiliu de 

administraţie, preşedinte şi director general; 

 - În vederea gestionării mai eficiente a resurselor financiare se 

impune instituirea Fondului unic naţional de asigurări de sănătate prin 

organizarea  în sistem unitar a caselor de asigurări de sănătate şi a Casei 

Naţionale a Asigurărilor de Sănătate; 

 - Bugetul Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate este aprobat 

de Parlament la propunerea acesteia; 

 - Propunerea legislativă cuprinde şi prevederi privind criteriile de 

calitate a serviciilor medicale, precum şi obligaţiile furnizorilor de 

servicii medicale care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de 

sănătate. Pentru a nu se crea confuzii, s-au definit clar termenii folosiţi: 

servicii medicale, pachet de servicii, furnizori, autorizare, contractare; 

 - Un alt aspect reglementat prin propunerea legislativă se referă la 

definirea clară a categoriilor de contribuabili, a bazei de calcul a 

contribuţiilor şi a termenelor de plată ale acestora. Totodată sunt 

nominalizate categoriile sociale scutite de plata contribuţiei; 

 - O serie de articole, din propunerea legislativă precizează 

procedura privind controlul de gestiune şi cel al serviciilor medicale, 

 - În ceea ce priveşte sancţiunile, propunerea legislativă cuprinde 

prevederi referitoare la răspunderea juridică, infracţiunile, contravenţiile 

şi răspunderea materială a persoanelor fizice şi juridice care încalcă 

prevederile legii. 

 

  La punctul 2. al ordinii de zi, comisia a dezbătut şi alte 

probleme curente privind activitatea comisiei. 
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  La punctul 3. al ordinii de zi, comisia a procedat la studiu 

individual privind propunerile legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

  Din numărul total al membrilor comisiei au absentat dl. Dep. 

Mircea Ifrim (Grupul Parlamentar  al PRM), dl.dep. Miron Mitrea 

(Grupul Parlamentar  al PSD) şi dl.dep.dr. Buşoi Cristian (Grupul 

Parlamentar al PNL) 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN 
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