
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie      Nr. 28/214 / 29 septembrie  2011 
 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 28 şi 29 septembrie  2011   
 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 13 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi:                           

1. Audieri privind programul legislativ al Ministerului 

Sănătăţii, precum şi principalele priorităţi în domeniul organizării şi 

funcţionării sistemului sanitar din România . 

2. Reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

( PL x 123/2011 ). 

3. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 

365/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 



4. 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). 

 

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

a procedat la audierea dl.dr.Ritli Ladislau, ministrul sănătăţii. Audierea a 

avut drept scop prezentarea programului legislativ al Ministerului 

Sănătăţii , precum şi principalele priorităţi în domeniul organizării şi 

funcţionării sistemului sanitar din România. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei acordă cuvântul 

domnului ministru pentru a prezenta proiectele legislative pe care privind 

starea sistemului sanitar din România. 

Dl.Ritli Ladislau informează că, dată fiind starea precară de 

sănătate a populaţiei,  Ministerul Sănătăţii îşi propune, ca priorităţi, 

următoarele proiecte privitoare la: 

- politica de medicamente; 

- introducerea medicamentelor generice; 

- coplata serviciilor medicale; 

- informatizarea sistemului sanitar; 

- asistenţa medicală primară; 

- reducerea numărului de paturi din spitale; 

- bugetul conturat pentru anul viitor să beneficieze de o finanţare 

mai mare; 

- prevenţia privind bolile transmisibile, vaccinările; 

- screening privind cancerul de col uterin; 

În continuare, dl.dep.Ştefan Iosif Drăgulescu solicită cuvântul şi 

doreşte să cunoască cum vede domnul ministru o delimitare între actul 

 2



medical din spitalul public şi cel privat, în condiţiile în care sistemul de 

sănătate din România este subfinanţat şi o parte dintre medici emigrează. 

Domnia sa mai precizează că orice stat are obligaţia morală de a asigura 

asistenţă medicală egală pentru toată populaţia. 

Dna.dep.Sonia Drăghici îl felicită pe domnul ministru pentru 

funcţia pe care o ocupă, afirmând că acesta este un profesionist de înaltă 

clasă, pe care îl cunoaşte şi apreciază de peste 30 de ani. Domnia sa 

doreşte să cunoască cât de important este managementul resurselor umane 

în opinia domnului ministru. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu intervine şi precizează că PIB-ul 

alocat pentru sănătate este extrem de mic şi doreşte să cunoască opinia 

dl.ministru cu privire la ieşirea din această criză a sistemului sanitar din 

România. Totodată, domnia sa este interesată de relaţia dintre Ministerul 

Sănătăţii şi CNAS, aceasta din urmă trebuind să se afle în subordonarea 

ministerului şi nu în coordonare, pentru ca sistemul să poată intra într-o 

funcţionalitate cât de cât normală. 

Referindu-se la taxa de clawback, domnia sa subliniază că este 

inimaginabil că pe un procent atât de mare se doreşte recuperarea unor 

sume care nu au fost încasate  timp de 2 ani. 

În continuare, dl.dep.dr.Cristian Horia precizează că este necesar ca 

medicii şi asistenţii medicali să funcţioneze ca profesii liberale. Referitor 

la prevenţia cancerului de col uterin, domnia sa subliniază că este nevoie 

de medici specialişti care să poată recolta şi citi lamele, altfel, rata de 

eroare la interpretarea rezultatelor va fi în continuare destul de mare. 

Dl.dep.Ion Burnei este de părere că Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ar trebui republicată, având până în prezent 

peste 800 de modificări. 
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 Referitor la aplicarea unei noi taxe de clawback, domnia sa 

precizează că, în aceste condiţii, nu vor mai exista medicamente eficiente 

pe piaţă, importatorii refuzând să le mai aducă. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca începe prin a-l felicita pe dl.ministru 

pentru curajul de care dă dovadă în a prelua un minister care în momentul 

de faţă nu funcţionează. Domnia sa se declară nemulţumită de 

colaborarea cu CNAS şi este de părere că trebuie modificate raporturile 

dintre aceasta şi Ministerul Sănătăţii. În opinia domniei sale, modul de 

funcţionare al sistemului de sănătate trebuie regândit de către medici. 

În continuare, dna.dep.Lucreţia Roşca, adresează rugămintea către 

domnul ministru de a reflecta asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, care se află pe ordinea de zi a Plenului Camerei 

Deputaţilor, la votul final. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, subliniază că 

programele propuse de Ministerul Sănătăţii se prezintă foarte bine în 

teorie, dar este mai greu să fie aplicate. Domnia sa doreşte să ştie în ce 

stadiu de lucru se află noua lege a sănătăţii, care este rolul firmelor de 

consultanţă şi dacă ele sunt necesare, de ce aceste firme au contracte 

fabuloase cu spitalele, precum şi dacă are cunoştinţă de implicarea unor 

consilieri sau miniştri în aceste firme. 

Dl.dr.Ritli Ladislau, ministrul sănătăţii, dă curs răspunsurilor la 

întrebările adresate de către membri comisiei şi începe prin a sublinia că 

proiectul prezentat este foarte realist şi că nu poate preciza cine este 

vinovat pentru sărăcia pe care domnia sa a găsit-o în acest sistem. 

Referitor la delimitarea dintre asistenţa medicală din spitalele 

publice şi cele privare, domnia sa precizează că legislaţia este permisivă 

şi că s-ar putea demara o separare a acestora, dar nu este momentul 
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oportun. Domnia sa susţine că plecarea personalului din sistemul sanitar 

nu poate fi stopată în prezent, deoarece alte sisteme sunt mai atractive. 

Totodată, dl.ministru susţine că reducerea numărului de paturi în spitale 

se produce în toată lumea, arătând că în România sunt încă prea multe 

paturi alocate pe cap de locuitor. 

Cu privire la coordonarea CNAS de către MS, domnia sa 

reaminteşte că aceasta este o structură autonomă, care nu poate fi 

coordonată şi controlată, fiind o instituţie care deserveşte aceleaşi 

interese, încercându-se armonizarea între cele două instituţii, care sunt 

complementare. 

Dl.ministru informează că în toată lumea funcţionează peste 40 de 

taxe de clawback iar în ţara noastră s-a optat pentru forma cea mai 

eficientă. Acest sistem se va aplica începând cu 1 octombrie 2011, şi arată 

că vor fi aduse în continuare medicamente în farmacii. Domnia sa 

precizează că această reglementare va face posibilă recuperarea de către 

ANAF a sumelor datorate. 

Referindu-se la screening-ul privind cancerul de col uterin, 

dl.ministru precizează că acesta poate fi realizat de către medicul de 

familie, existând în prezent un program de instruire în acest sens, a peste 

5000 de medici. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu intervine şi se declară intrigată de 

această afirmaţie. Domnia sa precizează că un medic de familie nu este în 

măsură să poată preleva aceste analize; de asemenea aceştia nu dispun în 

cabinete de masă ginecologică. 

Dl.Ritli Ladislau menţionează că pe viitor, medicii de familie vor 

beneficia de aceste condiţii. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi întreabă dacă dl.ministru 

cunoaşte care este procentul de fraudă produs de DRG Audit. 
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Dl.Ritli Ladislau susţine că nu cunoaşte cât este de intens acest 

fenomen. 

Referitor la contractele cu anumite firme de consultanţă, domnia sa 

precizează că a auzit în această dimineaţă, din presă, că există un consilier 

care ar avea astfel de legături. În acest sens, domnia sa  declară că va 

demara o verificare pe această temă şi că ministerul sau ministrul sănătăţii 

nu au legături cu aceste firme. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei doreşte să ştie dacă 

în noul proiect al legii sănătăţii va fi introdus conceptul de coplată. 

Dl.Ritli Ladislau menţionează că în momentul de faţă nu are 

cunoştinţă dacă coplata este cuprinsă în proiectul de lege. 

Referitor la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2010, 

dl.ministru arată că există un abuz în acordarea şi obţinerea concediilor 

medicale, fapt ce a dus, probabil, la momentul respectiv, la o astfel de 

măsură pentru a exista un control asupra persoanelor care abuzează de 

aceste concedii. 

Dna.dep.Lucreţia Roşca precizează că această ordonanţă modifică 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care cuprinde capitole de 

sancţiuni. 

În finalul audierilor, dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, 

mulţumeşte domnului ministru pentru prezenţă şi pentru disponibilitatea 

de a răspunde tuturor întrebărilor adresate de membri comisiei. 

 

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

procedat la reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

( PL x 123/2011 ). 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează 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 cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, a fost formulat un 

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

conchide domnia sa. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, 

până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma 
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în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 

365/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei reaminteşte că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.259 

alin.(3) şi alin (7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii 

plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru pensionarii cu 

venituri din pensii sub nivelul sumei impozabile, precum şi micşorarea 

perioadelor şi a cuantumului veniturilor asupra cărora se calculează 

contribuţia pentru persoanele care înregistrează restanţe. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a fost adoptat de către 

Senat în şedinţa din 18 mai 2011, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) 

teza a III-a din Constituţia României, republicată (prin aprobare tacită). 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.53632 din 

19.09.2011 nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ această 

iniţiativă legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem sesizaţi 

în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a proiectului de 

lege, informează domnia sa. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, 

până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

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

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

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. 

Cheltuielile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

în anul 2010 , în sumă de 17.507,4 milioane lei au avut următoarele 

destinaţii: 
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Sănătate în sumă de 16.469,7 milioane lei (94,1%) efectuate 

pentru: 

- servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 8.486,8 

milioane lei; 

- produse farmaceutice, materiale sanitare specifice şi 

dispozitive medicale 5.082,9 milioane lei; 

- servicii medicale în ambulatoriu 1.834,6 milioane lei; 

- servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 653,3 

milioane lei; 

- administraţie centrală 247,6 milioane lei; 

- servicii publice descentralizate 127,0 milioane lei; 

- îngrijiri medicale la domiciliu 28,0 milioane lei; 

- prestaţii medicale acordate în baza documentelor 

internaţionale 9,5 milioane lei; 

Asigurări şi asistenţă socială în sumă de 1.037,7 milioane lei 

pentru: 

- asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 655,1 milioane 

lei; 

- asistenţă socială pentru familie şi copii 382,6 milioane lei. 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat 

favorabil prezentul proiect de act normativ. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, 

până la o şedinţă ulterioară. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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