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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada 23-25 februarie 2010 

  
 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 23.02.2010 între orele 14,00 - 18,00, în ziua 

de 24.02.2010 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 25.02.2010 

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

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 495/2009), sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2.  Dezbateri generale asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 680/2009). 
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3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

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

continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 495/2009), sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

În urma dezbaterilor care au avut loc au fost depuse şi 

adoptate o serie de amendamente de formă şi de fond care 

vizează, în principal următoarele aspecte: 

- completarea ordonanţei de urgenţă cu prevederi care 

să înlăture discriminarea creată între managerii de spital şi 

managerii generali de servicii de ambulanţă (art.111 alin.(15) 

lit.a); 

- lărgirea bazei de selecţie pentru funcţia de manager de 

spital prin eliminarea tipului de studii superioare (art.178 

alin.(2) şi alin.(21); 

- completarea unor prevederi referitoare la 

incompatibilităţi şi la derularea contractului de management în 

exercitarea funcţiei (art.180 alin.(1) lit.a). 

În finalul acestor dezbateri, cu 15 voturi pentru, 1 

împotrivă şi 1 abţinere, Comisia pentru sănătate şi familie a 

adoptat proiectul de lege, cu amendamentele prezentate, care vor 
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face obiectul raportului preliminar, urmând a fi înaintat Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbateri generale asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 680/2009). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

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

domeniul sănătăţii, în sensul autorizării caselor de asigurări de 

sănătate şi Casa Naţională de asigurări de sănătate să încheie în 

anul 2009 angajamentele legale suplimentare pentru servicii 

medicale şi medicamentele, cu termen de plată în anul 2010, în 

limita sumei de 2800 milioane lei. 

Pentru suplimentarea surselor de finanţare a sistemului 

public de sănătate, prin normă se propune folosirea sistemului 

de „clawback”, astfel că producătorii de medicamente prezenţi 

pe piaţa românească, prin intermediul deţinătorilor autorizaţiilor 

de punere pe piaţă a medicamentelor, participă trimestrial cu o 

contribuţie calculată în funcţie de volumul veniturilor realizate. 

Persoanele juridice care nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată 

pierd dreptul de a li se deconta din Fondul Naţional Unic de 

asigurări sociale contravaloarea medicamentelor comercializate. 
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De asemenea, în Legea 95/2006 se introduc unele 

prevederi care vizează condiţiile privind ocuparea funcţiei de 

director coordonator şi director coordonator adjunct în cadrul 

direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti. 

Senatul a adoptat prezentul proiect de lege cu abrogarea 

punctelor 5-8 din ordonanţa de urgenţă, respectiv prin 

eliminarea tuturor prevederilor referitoare la aplicarea sistemului 

de „clawback”. 

ARPIM propune o serie de modificări şi completări ale 

ordonanţei de urgenţă având la bază următoarele principii: 

- se aplică doar la valoarea plătită de FNUAS şi nu la 

valoarea vânzărilor companiilor; 

- exporturile paralele nu trebuie impozitate 

producătorilor; 

- coplata pacienţilor nu trebuie impozitată 

producătorilor; 

- marjele de distribuţie şi farmacie nu trebuie impozitate 

producătorilor; 

- se aplică doar ca procent din creşterea cheltuielilor 

FNUAS; 

- nu se aplică produselor nou intrate pe piaţă; 

- creşterea de la zero este egală cu suma totală; 

- banii colectaţi se virează doar la CNAS şi se folosesc 

doar pentru medicamente; 
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- procentul aplicat este progresiv cu creşterea fiecărei 

companii faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior; 

- termenele de plată ale producătorilor către FNUAS 

trebuie să fie similare cu cele ale FNUAS către farmacii. 

În finalul dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă pentru viitoarea şedinţă a 

comisiei. 

 

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. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

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

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

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup 

Parlamentar al PD-L), dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL), fiind absentă motivat  dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ) . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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