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PROCES VERBAL 

lucrărilor comisiei din zilele de 12 şi 13  octombrie  2011   

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 12 octombrie 2011 sunt 

prezenţi 14 deputaţi, fiind absenţi 3 deputaţi şi în ziua de 13 octombrie 

2011 sunt prezenţi 12 deputaţi fiind absenţi 5 deputaţi.  

La lucrările comisiei este prezent, în calitate de invitat, 

dl.dr.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  ( PL x 123/2011 ). 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2011 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii ( PL 

x 357/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 



3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 

2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii  (Pl-x 470/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL x 123/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, reaminteşte celor 

prezenţi, că în şedinţa din 21 septembrie 2011, plenul Camerei Deputaţilor 

a hotărât retrimiterea la comisie, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 

vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative 

vizând redefinirea noţiunii de coplată, stabilirea categoriilor de asiguraţi 

care sunt scutite de coplată precum şi stabilirea cadrului legal pentru 

aprobarea, prin contractul cadru şi normele de aplicare ale acestuia, a Listei 

serviciilor medicale pentru care se încasează coplata şi nivelul coplăţii pe 

asigurat şi pe an calendaristic. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 7 martie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.52539 din 

12.09.2011, susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci au avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială a acordat aviz negativ. În cursul dezbaterilor din 
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cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, a fost formulat un 

amendament, care este redat în anexa la aviz, la solicitarea autorului.  

De asemenea, dl.dep.dr.Cristian Horia a formulat două amendamente 

la proiectul de lege, informează domnia sa. 

Dl.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi subliniază că tichetul 

moderator de sănătate a fost introdus în anul 2009 ca şi condiţionalitate a 

primei scrisori de intenţie către FMI şi că acesta este aplicat şi la nivel 

european. Domnia sa se pronunţă de acord cu amendamentele depuse către 

dl.dep.Adrian Solomon şi dl.dep.dr.Cristian Horia. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi precizează că plata 

coplăţii nu va putea rezolva ceea ce se doreşte, însă este necesară limitarea 

sumei în mod echitabil pentru toate persoanele. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu intervine şi subliniază că 

această coplată rezolvă parţial problemele cu care se confruntă sistemul de 

sănătate. Domnia sa susţine că este imperios necesară eliminarea confuziei 

între sistemul de asistenţă publică şi cea privată. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie informează că în acest sistem de 

coplată, fiecare persoană plăteşte către furnizorul de servicii medicale în 

momentul acordării de asistenţă medicală, şi că nimeni nu va plăti în avans. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca intervine şi menţionează că în momentul 

de faţă nu se cunoaşte ce se va stabili prin contractul-cadru şi prin normele 

de aplicare ale acestuia. Domnia sa doreşte să cunoască pe ce criterii se vor 

stabili aceste sume şi ce se poate face pentru degajarea bugetului naţional. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie informează că această coplată se 

adresează furnizorilor de servicii medicale şi este utilă pentru a nu se mai 

înregistra falsuri în sistem. 

Supuse la vot, cele trei amendamente au fost adoptate de către 

membrii comisiei. 
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În urma dezbaterilor, proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a fost 

adoptat cu 8 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere, cu 

amendamentele care fac obiectul raportului de înlocuire. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii (PL x 357/2011), cu 

care este sesizată în comun cu Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii, respectiv a Legii nr.95/2006 privind 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, 

în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată, prin aprobare tacită. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.57958/11.10.2011 

susţine adoptarea unui raport de admitere la acest proiect de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, cu care suntem sesizaţi în comun, a întocmit un raport 
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preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma prezentată de Guvern, 

informează domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi precizează faptul 

că Ministerul Sănătăţi este de acord cu adoptarea unui raport de admitere 

asupra proiectului de lege, întrucât, se asigură flexibilizarea procesului de 

reorganizare şi reformare a sistemului de îngrijiri de sănătate din România, 

cu respectarea constrângerilor bugetare şi încadrarea în fondurile alocate. 

Totodată, se va evita blocarea activităţii unităţilor sanitare cu paturi din 

unităţile administrativ teritoriale în care nu s-a efectuat transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

către autorităţile administraţiei publice locale, asigurându-se accesul 

locuitorilor din aceste colectivităţi la servicii medicale furnizate de către 

unităţile sanitare cu paturi. 

În urma dezbaterilor, membri comisiei au hotărât, cu 6 voturi pentru, 

2 împotrivă şi 2 abţineri, întocmirea unui raport comun de adoptare, în forma 

prezentată de Guvern. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 

2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii  (Pl-x 470/2011), cu care este sesizată în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea dispoziţiilor pct.7 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 în vederea eliminării 

contribuţiei de asigurări de sănătate datorate de pensionari. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 22 iunie 2011. 
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Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă, iar Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi a acordat aviz favorabil. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a întocmit un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.57958/11.10.2011 nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, 

conchide domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi subliniază că, 

prin OUG nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, s-a urmărit extinderea bazei de colectare a contribuţiilor pentru 

asigurările de sănătate, pentru a echilibra bugetul FNUASS concomitent cu 

menţinerea exceptărilor de la plata acestor contribuţii pentru categoriile de 

persoane fără venituri, cu venituri reduse sau defavorizate. De asemenea, 

precizează domnia sa, pentru toate categoriile de persoane obligate la plata 

contribuţiei de asigurări de sănătate, calculul contribuţiei se face prin 

aplicarea cotei legale asupra întregului venit realizat, pensionarii fiind, până 

la intrarea în vigoare a OUG nr.107/2010, o excepţie de la această regulă. 

În concluzie, Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative, până la o 

şedinţă ulterioară. 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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