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La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi. 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 12.05.2009 între orele 14,00-19,00 şi în ziua de 14.05.2009 între orele 

9,00-12,30, având următoarea ordine zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii (PL-x 139/2009), 

adoptat de către Senat în şedinţa din 23 februarie 2009, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

2. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   (Pl-x 

307/2008), respinsă de către Senat în şedinţa din 5 mai 2008, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

3. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative  pentru completarea 

Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 



501/2008), respinsă de către Senat în şedinţa din 23 iunie 2008, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

4. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative  pentru completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl-x 528/2008), respinsă de către Senat în şedinţa 

din 30 iunie 2008, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 
La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea, 

în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii. 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, precizează că, la 

emiterea ordonanţei de urgenţă s-a avut în vedere necesitatea accelerării 

procesului de reformă a sistemului sanitar, reorganizarea instituţională a 

Ministerului Sănătăţii şi respectarea obligaţiilor ce decurg din Programul 

Naţional de Reforme pentru atingerea obiectivelor Agendei Lisabona. 

Ca urmare a înfiinţării Agenţiei Naţionale pentru Infrastructură 

Sanitară şi Dispozitive Medicale, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 93/2008 proiectul de lege vizează reorganizarea: 

a) Ministerului Sănătăţii; 

b) autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti; 

c) instituţiilor şi centrelor de sănătate publică; 

d)Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului 

Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii; 

e) Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar; 
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f) Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale. 

De asemenea, se introduce un nou text prin care se prevede că 

personalul monahal beneficiază de asigurare de sănătate, cu plata 

contribuţiei din alte surse pe baza listelor nominale comunicate trimestrial 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de către Ministerul Culturii şi 

Cultelor, la propunerea unităţilor de cult. 

Sumele se plătesc de la bugetul de stat prin Ministerul Culturi şi 

Cultelor pentru aproximativ 10.000 de persoane.  

Cu adresa nr. 23121/11.05.2009, Ministerul Sănătăţii susţine 

adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de către Senat.  

D-l.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu precizează că numeroase 

lăcaşuri de cult dispun de fondurile necesare plăţii contribuţiilor la 

asigurările sociale de sănătate. În schimb, numeroase spitale, precum cele 

din judeţul Timiş sunt afectate de datorii. Domnia sa se pronunţă pentru 

eliminarea tuturor excepţiilor de la plata contribuţiilor datorate la asigurările 

sociale de sănătate. 

D-na.dep.conf.dr.Sonia Drăghici subliniază faptul că proiectul de 

lege va fi benefic pentru slujbaşii Bisericii Ortodoxe Române şi totodată 

dovedeşte că suntem buni creştini, domnia sa propunând adoptarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

D-l.dep.Petru Movilă menţionează că Mitropolia Moldovei este 

una dintre cele mai bogate din ţară. În mănăstiri, pe lângă personalul cleric 

salariat există şi personal auxiliar nesalariat, pentru care trebuie plătite 

contribuţiile la asigurările de sănătate. Având în vedere că suntem buni 

creştini, iar ordonanţa de urgenţă îşi produce efectele din luna decembrie 

2008, domnia sa propune adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 

de Senat. 
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Dl.dep.prof.univ.dr.Florian Popa se pronunţă împotriva excepţiilor 

la plata contribuţiilor. Domnia sa reclamă că în textul preambulului 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.197/2008, se face referire la pachetul 

de servicii de bază, care nu este încă reglementat prin lege.  

La finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 

adoptată de către Senat. 

 
La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.    

D-na.dep.Rodica Nassar, arată că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea art. 364 din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

un nou  alineat al cărui text să prevadă suplimentarea câştigurilor lunare ale 

medicilor şi ale personalului mediu sanitar cu 500 euro şi, respectiv, cu 200 

euro pe lună. Sumele respective ar urma să fie asigurate din veniturile 

constituite din taxa pe viciu şi ar avea ca scop motivarea financiară a 

medicilor şi asistentelor medicale.  

Domnia sa precizează că, salarizarea personalului din unităţile 

sanitare publice este reglementată printr-un act normativ special, respectiv 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare şi, în consecinţă, propunerea legislativă ar fi trebuit 

să vizeze modificarea şi completarea acestei ordonanţe şi a Legii nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. Totodată, în prezent, în România, 

salariile,  precum şi orice alte drepturi salariale se stabilesc numai în lei. 

Veniturile din „taxa pe viciu”, prevăzută ca sursă în bugetul 

Ministerului Sănătăţii, are ca destinaţii stabilite prin lege investiţii în 
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infrastructura sistemului sanitar public, finanţarea programelor naţionale de 

sănătate şi rezerva Ministerului Sănătăţii pentru situaţii speciale de care 

beneficiază întreaga populaţie. Aceste sume nu pot fi alocate cu scopul 

majorării numai a unor salarii, reprezentând o discriminare faţă de celelalte 

categorii de personal bugetar. 

Prin punctul de vedere nr. 1268/06.01.2009, Ministerul Sănătăţii 

solicită respingerea propunerii legislative. 

Pentru aceste considerente, domnia sa, propune respingerea acestei 

iniţiative legislative. 

Comisia pentru sănătate şi familie, hotărăşte, cu unanimitate de 

voturi, respingerea propunerii legislative. 

 
La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative  pentru completarea Legii nr.95 

din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 D-na.dep.Rodica Nassar, arată că propunerea legislativă are ca obiect 

de reglementare completarea art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare , cu un nou 

alineat, alin. (71) unde să se prevadă posibilitatea ca persoanele neasigurate 

să fie scutite de plata datoriilor şi a penalităţilor aferente, la Fondul naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate pentru 5 ani anteriori primei solicitări de 

acordare a serviciilor medicale în cazul în care îşi plătesc, începând cu 1 

ianuarie 2007 asigurările de sănătate în primul trimestru al anului în curs. 

Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată, legea dispune numai pentru viitor cu excepţia legii penale sau 

contravenţionale mai favorabile. Prin urmare, legiuitorul nu poate adopta 

acte normative cu încălcarea acestui principiu constituţional. 
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De asemenea, propunerea legislativă va acorda un beneficiu unor 

categorii de persoane care nu au respectat o serie de prevederi legale, 

precum OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, va stimula şi 

încuraja neplata contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate şi va duce la 

grevarea nejustificată  a bugetului  Fondul naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate, care este principala sursă de finanţare a serviciilor medicale. 

Prin punctul de vedere nr. 1268/06.01.2009, Ministerul Sănătăţii 

solicită respingerea propunerii legislative. 

 Având în vedere aceste argumente, domnia sa propune respingerea 

acestei iniţiative legislative. 

Comisia pentru sănătate şi familie, hotărăşte, cu unanimitate de 

voturi,  respingerea  propunerii legislative. 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative  pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

D-na.dep.Rodica Nassar, arată că propunerea legislativă are ca obiect 

de reglementare completarea art. 233 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu nou 

alineat, alin. (7) în care să se prevadă dreptul pensionarilor cu pensii de până 

la 3000 lei pe lună de a beneficia, în mod gratuit, de asistenţă medicală, 

medicamente, ochelari de vedere şi proteze, prin similitudine cu alte 

categorii de beneficiari care, indiferent de cuantumul câştigului brut lunar 

sau al pensiei lunare, se bucură de acest drept. 

După cum bine se cunoaşte, sistemul social de asigurări de sănătate 

instituit prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii se 
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bazează pe principiul solidarităţii, subsidiarităţii şi creşterii coeziunii sociale 

pentru toate categoriile de persoane care realizează venituri. 

Potrivit prevederilor art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 95/2006, 

pentru veniturile din pensii până la limita supusă impozitului pe venit, 

potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, pensionarii fac parte din categoria de persoane care 

beneficiază de asigurare cu plata contribuţiei din alte  surse, respectiv 

bugetul de stat. 

În această calitate, în baza principiului privind acordarea unui pachet 

de servicii medicale de bază în mod echitabil şi nediscriminatoriu oricărui 

asigurat, pensionarii beneficiază de servicii medicale, medicamente şi 

dispozitive medicale cuprinse în pachetul de bază în condiţiile contractului-

cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. 

De asemenea, având în vedere că acordarea acestor drepturi 

suplimentare pentru pensionarii cu venituri până la 3000 de lei ar implica 

cheltuieli suplimentare din bugetul de stat se impune respectarea 

prevederilor art. 138 alin. (5) din Constituţia României, care prevede că 

„Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 

finanţare.” 

Prin punctul de vedere nr. 1268/06.01.2009, Ministerul Sănătăţii 

solicită respingerea propunerii legislative. 

Faţă de cele prezentate, domnia sa propune respingerea acestei 

iniţiative legislative şi întocmirea unui raport comun de respingere pentru 

toate aceste 3 iniţiative care au obiect comun de reglementare, în 

conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat. 
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Comisia pentru sănătate hotărăşte, cu unanimitate de voturi, 

respingerea acestei propuneri legislative. 

 

 La punctul al cincilea al  „Diverse” al ordinii de zi,dl.dep.Samoil 

Vâlcu propune, ca Ministerul Sănătăţii să informeze lunar Comisia pentru 

sănătate şi familie, cu privire la actele normative emise pe această perioadă. 

 Comisia a mai luat în discuţie şi alte probleme privind activitatea 

sa curentă. 

 

La punctul al şaselea al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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