Bucureşti, 18 octombrie 2011
Nr. PL-X 526/2011
Nr. L618/2011

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale

Comisia pentru drepturile
omului, culte şi minorităţi

Nr. 25/582/18 octombrie 2011

Nr. XXVI/277/18 octombrie 2011

AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare
În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor şi
Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, de către
Birourile permanente ale celor două Camere, cu proiectul 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 din 19

septembrie 2011, respectiv L618 din 19 septembrie 2011), înregistrate cu nr.25/582 din 19 septembrie 2011,
respectiv cu nr. XXVI/ 277 din 26.09.2011 .
Cele două comisii s-au întrunit în şedinţă comună la Camera Deputaţilor, în ziua de 18 octombrie
2011.
La lucrările comisiilor a participat dl Cojoc Marin, director general adjunct în Ministerul Finanţelor
Publice.
În urma examinării şi dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, membrii comisiilor
au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu un amendament admis prezentat în Anexă.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice .
PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Nicolae Păun

György Frunda

Întocmit:
Şef birou Onesia Babeş
Consilier parlamentar Stela Gheorghe
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ANEXĂ

Amendament admis
Nr
.
crt
.
1.

Articolul din lege/anexa/capitolul/
subcapitolul/paragraful/
grupa/titlul/articolul/
alineatul
Art.55. (4) Se autorizează Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate, în anexa nr.
10/06 „Sinteza finanţării programelor" şi
anexa nr. 10/07 „Fişa programului", să
suplimenteze „Programul naţional de
sănătate cu scop curativ" cu suma de
242.573 mii lei, prin diminuarea cu
aceeaşi sumă a „Programului naţional
privind
asigurarea
serviciilor
medicale,
a
medicamentelor
şi
dispozitivelor
medicale
în
cadrul
sistemului de sănătate".

Text amendament propus
(autor/apartenenţă politică)

Art.55. (4) Se
autorizează
Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate, în
anexa nr. 10/06 „Sinteza finanţării
programelor" şi anexa nr. 10/07 „Fişa
programului",
să
suplimenteze
„Programul naţional de sănătate cu scop
curativ" cu suma de 242.573 mii lei, prin
diminuarea cu aceeaşi sumă a Fondului
naţional unic de asigurări sociale de
sănătate.

Autor: dl senator Lazăr Sorin
Constantin - PSD

Motivaţia amendamentului/
Sursa de finanţare
Subfinanţarea
întregului
sistem de sănătate din
România, în mod special în
ceea ce priveşte dispozitivele
medicale nu mai este o
noutate. In ultimii ani, suma
alocată pentru finanţarea
dispozitivelor
medicale
(proteze, orteze, scaune cu
rotile etc.) a scăzut de 10 ori.
In prezent, cererile de
subvenţii
pentru
aceste
dispozitive se primesc în flux
continuu, însă rezolvarea lor
necesită o aşteptare extrem de
îndelungată. Aceşti oameni
aşteaptă şi acum o şansă la o
viaţă normală. Teoretic, o
persoană care a suferit o
amputaţie poate întocmi un
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dosar pentru obţinerea unei
subvenţii de la Casa de
Asigurări de Sănătate (CAS),
care
să-i
permită
achiziţionarea unei proteze.
Practic, persoana respectivă
după depunerea dosarului
aşteaptă între 3 luni şi 2 ani
până la ieşirea deciziei,
interval de timp în care poate
surveni orice complicaţie sau
chiar decesul. Nu putem
accepta ca sa uitam aceste
persoane care sunt deja in
suferinta fara a introduce in
OG 10 si diferenţa pentru
plata serviciilor medicale,
medicamentelor
si
dispozitivelor medicale cu şi
fără contribuţie personală.
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