
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie      Nr. 28/ 234 / 20 octombrie 2011 
 
 

S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din perioada 18 - 20  octombrie  2011   
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 18.10.2011 între orele 14,00 – 19,00, în ziua de 

19.10.2011 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 20.10.2011 între 

orele 9,00 – 12,30, având următoarea ordine zi:                                    

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri 

financiare (PL x 526/2011) . 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, 

a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al 

datoriei publice aferente anului 2010 ( PL x 524/2011). 

3. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru 



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

domeniul sănătăţii (PL-x 68/2011) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. Reexaminarea 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     (Plx 

444/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 

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

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică 

a Senatului au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele 

măsuri financiare (PL x 526/2011) . 

Prin prezentul act normativ, în cadrul Ministerului 

Sănătăţii, se prevede trecerea sumei de 363,2 milioane lei, 

reprezentând „Transferuri din bugetul de stat către bugetul 

Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate” 

pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului Naţional Unic 

de Asigurări Sociale de Sănătate. 

Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de 

Sănătate se majorează atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu suma 

de 291,7 milioane lei, prin majorarea capitolului „Sănătate” cu 
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suma de 300,o milioane lei şi diminuarea capitolului „Asigurări 

şi asistenţa socială” cu 8,3 milioane lei. 

Având în vedere consumul ridicat de medicamente care a 

dus până în prezent la angajarea creditelor alocate în anul 2011 

cu această destinaţie şi pentru asigurarea unui acces neîntrerupt 

al populaţiei la medicamente cu şi fără contribuţie personală, 

precum şi la medicamente şi materiale sanitare specifice în 

cadrul programelor naţionale de sănătate, este necesară 

majorarea creditelor de angajament aprobate pe anul 2011 cu 

suma de 1.682.000 mii lei, din care pentru medicamente cu şi 

fără contribuţie personală cu suma de 982.000 mii lei şi cu suma 

de 700.000 mii lei pentru programele naţionale de sănătate. 

În urma dezbaterilor care au urmat, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu 11 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 

abţineri, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri 

financiare. 

 

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

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică 

a Senatului au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 
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contului general anual al datoriei publice aferente anului 2010     

(PL x 524/2011). 

Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi 

contul anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 au fost întocmite 

în conformitate cu prevederile art.56 şi art.57 din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe baza situaţiilor financiare anuale 

prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de 

stat, respectiv al bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate şi a conturilor privind execuţia de casă 

prezentate de trezoreria statului. 

Sistemul asigurărilor sociale de sănătate a funcţionat în 

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

modificările şi completările ulterioare. 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pe anul 2010 a fost aprobat prin Legea nr.11/2010 

privind bugetul de stat pe anul 2010, modificat prin actele 

normative de rectificare a bugetului de stat pe anul 2010. 

Veniturile încasate la Bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate în anul 2010 au fost în sumă de 

17.258,7 milioane lei, iar cheltuielile efectuate în sumă de 

17.507,4 milioane lei, execuţia bugetului Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate încheindu-se cu un deficit în 

sumă de 248,7 milioane lei. 
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Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au 

avizat favorabil prezentul proiect de act normativ. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu 13 voturi pentru, 7 împotrivă şi 3 abţineri, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 

anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice 

aferente anului 2010. 

 

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

familie a procedat la reexaminarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 68/2011), cu care este 

sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

În şedinţa din 11 octombrie 2011, plenul Camerei 

Deputaţilor a hotărât, retrimiterea la comisii, a Proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea reexaminării şi 

întocmirii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

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

modificările şi completările ulterioare, urmărind, aşa cum se 
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arată în cadrul Notei de fundamentare, extinderea bazei de 

colectare a contribuţiilor pentru asigurările de sănătate, pentru a 

echilibra deficitul Fondului naţional unic de asigurări de 

sănătate, concomitent cu menţinerea exceptărilor de la plata 

acestor contribuţii pentru categoriile de persoane fără venituri, 

cu venituri reduse sau defavorizate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 23 februarie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.58997 

din 17.10.2011 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 egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi a acordat aviz negativ. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu 18 voturi pentru şi 17 voturi împotrivă, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor, menţinerea soluţiei 

exprimată în raportul iniţial. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat 

la reexaminarea 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     (Plx 444/2011). 
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În şedinţa din 11 octombrie 2011, plenul Camerei 

deputaţilor a hotărât, retrimiterea la comisiile sesizate în fond, a 

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, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare în scopul unei reglementări mai riguroase în ceea ce 

priveşte calculul contribuţiei de asigurări de sănătate asupra 

pensiilor care depăşesc 740 de lei. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 15 iunie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.58997 

din 17.10.2011 nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat 

negativ propunerea legislativă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu 18 voturi pentru şi 17 voturi împotrivă, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor, menţinerea soluţiei 

exprimată în raportul iniţial. 
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La lucrările comisiei din ziua de 18.10.2011 au participat 

17 deputaţi după cum urmează : dna.dep. Rodica Nassar (Grup 

Parlamentar al PSD), dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al 

PSD  ), dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-

L), dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al 

PNL), dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L),  

dna.dep. Sonia-Maria Drăghici (Grup Parlamentar al PSD), dna. 

dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre 

Elena Cristina  ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Cristian 

Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. Monica Maria 

Iacob Ridzi  ( Grup Parlamentar al PD-L) , dl.dep. Ibram Iusein 

(Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale),  dl.dep.Petru 

Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L) , dl.dep. Derzsi Ákos ( 

Grup Parlamentar al UDMR ), dl.dep. Florian Popa ( Grup 

Parlamentar al PSD ) fiind înlocuit de dna.dep.Aura Vasile ( 

Grup Parlamentar al PSD ) şi dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup 

Parlamentar al PD-L) fiind înlocuit de dna.dep.Ardeleanu Sanda 

Maria ( Grup Parlamentar al PD-L)  , iar în zilele de 19 şi 

20.10.2011 au fost participat 16 deputaţi după cum urmează:  

dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD), dl.dep.Ion 

Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), dl.dep.Iosif Ştefan 

Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Stelian 
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Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Gabriel-Dan 

Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L),  dna.dep. Sonia-Maria 

Drăghici (Grup Parlamentar al PSD), dna. dep.Diana Adriana 

Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. Lucreţia Roşca  ( 

Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre Elena Cristina  ( 

Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Cristian Horia ( Grup 

Parlamentar al PNL), dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  ( 

Grup Parlamentar al PD-L) , dl.dep. Ibram Iusein (Grup 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dl.dep. Florian Popa ( 

Grup Parlamentar al PSD ) fiind înlocuit de dna.dep.Aura Vasile 

( Grup Parlamentar al PSD ) dl.dep.Petru Movilă  ( Grup 

Parlamentar al PD-L) , dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar 

al UDMR ),  fiind absent dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup 

Parlamentar al PD-L) .  

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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