
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii 

 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

 

Articolul I - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 

din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 276, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

(2) În domeniul sanitar, CNAS asigură aplicarea politicilor şi 

programelor Guvernului în colaborare cu Ministerul Sănătăţii. 

…………………………………………………………………………… 

(4) CNAS funcţionează pe baza statutului propriu, elaborat de 

către consiliul de administraţie şi aprobat de Parlamentul României. 

Casele de asigurări funcţionează pe baza statutului propriu, care trebuie 

să respecte prevederile statutului-cadru şi care se aprobă de consiliul de 

administraţie al CNAS. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, 

Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti îşi 

desfăşoară activitatea potrivit prevederilor legale de organizare şi 

funcţionare a caselor de asigurări judeţene din cadrul sistemului de 
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asigurări de sănătate, cu păstrarea specificului activităţii. 
 

2. După articolul 276 se introduce un nou articol, art. 2761 

cu următorul cuprins: 

Art. 2761. - CNAS îşi întocmeşte şi aprobă bugetul propriu, pe 

care îl transmite Guvernului, în vederea includerii acestuia în proiectul 

bugetului de stat supus aprobării Parlamentului României. 

 

3. La articolul 280 alineatul (1), literele b), d), g), k) şi p) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 

b) elaborează, implementează şi gestionează procedurile şi 

formularele unitare, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, pentru 

administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

…………………………………………………………………………… 

d) elaborează raportul anual şi planul de activitate pentru anul 

următor, pe care le supune aprobării Parlamentului României, şi pe care 

le publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; 

…………………………………………………………………………… 

g) elaborează proiectul contractului-cadru, în colaborare cu 

Ministerul Sănătăţii, şi pe care îl supune spre aprobare Parlamentului 

României; 

…………………………………………………………………………… 

k) asigură organizarea sistemului informatic şi informaţional 

unic integrat pentru înregistrarea asiguraţilor şi pentru gestionarea şi 

administrarea fondului. Indicatorii folosiţi în raportarea datelor în 

sistemul de asigurări de sănătate sunt unitari şi se stabilesc de către 

CNAS, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu consultarea 

asociaţiilor profesionale stabilite prin statut; 

…………………………………………………………………………… 

p) iniţiază, negociază şi încheie cu instituţii similare documente 

de cooperare internaţională în domeniul său de activitate; 

4. La articolul 280 alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

(3) Realizarea atribuţiilor care revin CNAS, potrivit prezentei 

legi, este supusă controlului parlamentar, precum şi a organelor 

competente, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

5. La articolul 282 alineatul (1) litera d) se abrogă. 
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6. La articolul 282 alineatul (1) litera e) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

e) doi vicepreşedinţi; 

7. La articolul 283 alineatul (1), litera b) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

b) 25 de membri numiţi astfel: unul de către Preşedintele 

României, unul de către primul-ministru, unul de către ministrul 

sănătăţii, un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, un 

reprezentant al Casei Naţionale de Pensii Publice, 2 de către asociaţiile 

patronale reprezentative la nivel naţional, 3 de către asociaţiile 

profesioanle, 5 de către organizaţiile sindicale reprezentative la nivel 

naţional, 2 de către asociaţiile de pacienţi, 7 reprezentanţi ai ministerelor 

şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii, respectiv câte un 

reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării 

Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, 

Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi 

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, şi un reprezentant al 

Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. 

8. La articolul 284 alineatul (1) se modifică şi va avea 

cuprins: 

(1) Adunarea reprezentanţilor se întruneşte în şedinţă o dată pe 

an, la convocarea consiliului de administraţie, sau în şedinţe 

extraordinare, la convocarea preşedintelui CNAS, a consiliului de 

administraţie sau a unui număr de cel puţin 20 de membri ai adunării 

reprezentanţilor. 

9. Articolul 286 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Consiliul de administraţie al CNAS se compune din 15 

membri, cu un mandat de 9 ani, în condiţiile prezentei legi, numiţi de 

către Parlamentul României, la propunerea comisiilor permanente 

pentru sănătate ale celor două Camere. Mandatul nu poate fi prelungit 

sau reînnoit. 

(2) Prevederile art. 283 alin. (3) se aplică şi în cazul consiliului 

de administraţie. 

(3) Pe perioada mandatului membrii consiliului de 

administraţie pot fi revocaţi din funcţii de către Parlamentul României, 

iar pe funcţiile rămase vacante sunt numiţi noi membri, până la 

expirarea mandatului în curs. 
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(4) Membrii consiliului de administraţie sunt independenţi în 

exercitarea mandatului acestora. 

(5) Se intrezice membrilor consiliului de administraţie să facă 

parte din partide politice sau să desfăşoare activităţi publice cu caracter 

politic. 

(6) Pentru a fi numit membru în consiliu de administraţie, se 

cere îndeplinirea următoarelor condiţii: să fie absolvent al unei instituţii 

de învăţământ superior medical, economico-fmanciar sau juridic, cu 

vechime de minimum 10 ani şi pregătire şi experienţă profesională 

temeinică. 

10. Articolul 287 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Dintre membrii consiliului de administraţie, Parlamentul 

României numeşte preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, care sunt 

preşedinte şi vicepreşedinţi ai CNAS. 

(2) în subordinea preşedintelui, vicepreşedinţilor şi a membrilor 

consiliului de administraţie se organizează şi funcţionează câte un 

cabinet, care se încadrează cu personal contractual. 

(3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi directorul general al CNAS 

se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior, pe perioada 

executării mandatului, cu excepţia celor prevăzute la art. 292 alin. (1). 

 

11. La articolul 288 alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

(1) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în 

prezenţa a cel puţin 11 membri. 

…………………………………………………………………………… 

(6) Ministrul sănătăţii poate fi invitat la şedinţele consiliului de 

administraţie al CNAS şi fară a avea drept de vot la şedinţele la care 

participă. 

12. La articolul 289 alineatul (1) literele f) şi g) se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 

f) aprobă atribuţiile vicepreşedinţilor, la propunerea 

preşedintelui; 

g) elaborează statutul propriu al CNAS, care se aprobă de către 

Parlamentul României, precum şi aprobă statutul-cadru al caselor de 

asigurări; 
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13. La articolul 290 alineatul (2) se abrogă. 

14. La articolul 291 alineatul (1), litera g) se abrogă. 

15. La articolul 291 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 

h) anual, prezintă în faţa Parlamentului României, activităţile 

realizate de CNAS cu privire la serviciile medicale, medicamentele şi 

dispozitivele medicale furnizate asiguraţilor, inclusiv cele din cadrul 

programelor naţionale de sănătate curative, contractarea, decontarea şi 

finanţarea acestora în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum 

şi execuţia bugetului; 

i) supune avizării ministrului sănătăţii reglementările propuse 

în cadrul politicilor din domeniul sanitar. 

16. Articolul 292 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Pe timpul executării mandatului preşedintele şi 

vicepreşedinţii nu pot exercita nicio altă funcţie sau demnitate publică, 

cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. 

(2) Membrii consiliului de administraţie al CNAS, pe perioada 

exercitării mandatului nu pot ocupa funcţii în structurile executive ale 

caselor de asigurări. Aceştia nu pot exercita activităţi la societăţi 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau la alte unităţi care se află în relaţii 

contractuale cu casele de asigurări. 

(3) Salarizarea preşedintelui, a vicepreşedinţilor precum şi a 

membrilor consiliului de administraţie al CNAS se stabileşte în 

conformitate cu legislaţia privind salarizarea personalului Curţii de 

Conturi, prin asimilare cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi de 

consilier de conturi. 

(4) Salariul şi celelalte drepiuri de personal ale directorului 

general al CNAS se stabilesc la nivelul corespunzător prevăzut de lege 

pentru funcţia de secretar general din minister. 

 

17. Articolul 294 se abrogă. 

Articolul II. - Până la data de 31 decembrie 2020, CNAS are 

obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare pentru punerea în 

aplicare a prevederilor art. 283 şi art. 286 alin. (l). 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaților în forma inițială, în condițiile art. 75 alin. (1) teza a III-a 

din Constituția României, republicată. 

 
 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

FLORIN IORDACHE  

 

 

 


