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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

La lucrările Comisiei participă, în calitate de invitaţi: 

- dl.Cristian Anton-Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dna.Liliana Mihai, director general - Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate; 

- dna.Adina Geană, director general adjunct – Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dna.dep.Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. 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 
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2008 ( PL-x 112/2010), sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

2. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii ( Pl-x 482/2009). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a 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 contului 

general anual al datoriei publice aferente anului 2008 ( PL-x 112/2010), 

cu care este sesizată, în comun,  cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, precizează că, 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea contului general 

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 2008. 

Contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi contul de 

execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate au fost întocmite în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli 

aprobate prin Legea nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008 şi 

au ca anexe conturile anuale de execuţie ale bugetelor ordonatorilor 

principali de credite ai bugetului de stat, respectiv al bugetului Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate, subliniază dna.dep.Rodica 

Nassar, preşedintele Comisiei. 
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Dl. Cristian –Anton Irimie, propune avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, în forma prezentată de către Guvern. 

De asemenea, dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei 

propune avizarea favorabilă, în forma prezentată, deoarece proiectul de 

act normativ nu mai produce efecte juridice şi financiare, urmând a se 

întocmi un aviz comun împreună cu Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

lege în forma prezentată de către Guvern. 

 

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

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

482/2009). 

 Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii în mod 

obligatoriu în contractul de asigurare încheiat între asigurat, direct sau 

prin intermediul angajatorului şi casele de asigurări de sănătate, a 

pachetului de servicii de bază la care are dreptul persoana asigurată, a 

listei serviciilor medicale, a listei serviciilor de îngrijiri, inclusiv la 

domiciliu, a medicamentelor dispozitivelor medicale şi a altor servicii 

pentru asiguraţi aferente pachetului de servicii de bază. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, 

formulând o serie observaţii de formă şi de fond. 
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Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Dl.Cristian-Anton Irimie, precizează că Ministerul Sănătăţii nu 

susţine proiectul de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii din următoarele 

considerente: 

- în conformitate cu dispoziţiile art.210 alin.(1) lit.c) şi art.217 din 

Legea nr.95/2006, asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază, 

care cuprinde servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătăţii, 

medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte servicii care 

se suportă din fond, în condiţiile Contractului  cadru şi a normelor de 

aplicare a acestuia; 

- modelul contractului care se încheie direct de către persoanele 

asigurate sau prin angajator se regăseşte în ordinul CNAS nr.345/2006; 

- încheierea unui nou contract între persoanele asigurate şi medicul 

de familie nu este necesar, deoarece, după cum rezultă şi din lege, toate 

drepturile asiguraţilor şi pachetul de servicii sunt prevăzute în modelul 

contractului de asigurări de sănătate; 

- în conformitate cu dispoziţiile art.14 lit.b) din H.G.1714/2008 

pentru aprobarea Contractului–cadru pentru anul 2009, furnizorii de 

servicii medicale au obligaţia de a informa asiguraţii cu privire la 

obligaţiile furnizorului şi ale asiguratului referitoare la actul medical. 

Dna.Adina Geană, arată că este necesară completarea Legii 

nr.95/2006, cu precizări privind completarea sistemului de informare a 

populaţiei asupra pachetului minimal de servicii medicale. Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate, nu susţine prezenta iniţiativă legislativă. 

Dl.dep.Iusein Ibram, în calitate de iniţiator, precizează că, în scopul 

îmbunătăţirii actului medical şi al conştientizării persoanelor asigurate 

asupra drepturilor pe care le au, se impun modificări în conţinutul 

contractului de asigurare încheiat între asigurat, direct sau prin 
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intermediul angajatorului şi casele de asigurări de sănătate. Domnia sa 

arată că sunt necesare modificări şi în domeniul drepturilor persoanei 

asigurate la alegerea medicului de familie de către acesta. Astfel, se 

propune ca în momentul alegerii medicului de familie, între acesta şi 

persoana asigurată să se încheie un contract care să conţină pachetul de 

servicii gratuite sau cu plată de care beneficiază persoana asigurată. 

Dl.dep.Ion Burnei, intervine şi se pronunţă în favoarea adoptării 

prezentei iniţiative legislative. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa subliniază că este necesară informarea 

corectă a pacienţilor cu privire la serviciile medicale oferite în pachetul 

minimal şi cele cu coplată. Domnia sa propune CNAS să schiţeze acest 

pachet minimal de servicii medicale şi se pronunţă în favoarea adoptării 

acestei iniţiative legislative. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici arată că nu se poate vorbi despre 

un sistem de asigurări de sănătate, atâta timp cât bolnavii nu beneficiază 

de un pachet minimal de servicii medicale, iar sistemul nu este finanţat 

corespunzător. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu, subliniază că principala 

cauză a subfinanţării sistemului de asigurări sociale de sănătate o 

reprezintă diminuarea cotei de contribuţie de 7% la 5,2%. În aceste 

condiţii, introducerea sistemului de coplată este benefică. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian arată că această iniţiativă legislativă este 

rezultatul inexistenţei pachetului minimal de servicii medicale. Domnia sa 

subliniază că este de datoria CNAS de a defini acest pachet minimal de 

servicii medicale. În aceste condiţii, domnia sa se pronunţă în favoarea 

adoptării propunerii legislative. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei propune 

introducerea în corpul iniţiativei legislative a unei dispoziţii privind 

intrarea în vigoare a legii începând cu data de 1 ianuarie 2011, perioadă în 
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care Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor 

avea timpul necesar pentru clarificarea tuturor aspectelor ridicate. De 

asemenea, domnia sa propune aprobarea tuturor observaţilor înaintate de 

către Consiliul Legislativ. 

Aceeaşi opinie este susţinută şi de către dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif 

Drăgulescu. 

Cu unanimitate de voturi, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

( Pl-x 482/2009), cu amendamentele care vor face obiectul raportului. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru 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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