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Camera  Deputaţilor
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BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar la proiectul de

Lege pentru aprobarea O.G.nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti care completează raportul

comisiei nr.153/XVIII/8 din 5.03.2001.

La întocmirea raportului suplimentar, comisia a avut în

vedere avizul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă

naţională şi şi-a însuşit punctul de vedere al Guvernului.

                    PREŞEDINTE,                                         SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM               DEP.DR.ANA FLOREA
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RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

Comisia pentru sănătate şi familie, având în vedere punctul de vedere al Comisiei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei şi Ministerului Sănătăţii şi Familiei,
care a fost înaintat comisiei după depunerea Raportului nr.153/XVIII/8 din 5.03.2001 asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate
a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, a procedat la întocmirea raportului suplimentar.

Analizând propunerea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia pentru sănătate
şi familie, în şedinţa din 25 aprilie 2001, şi-a însuşit acest punct de vedere elaborând un articol cu două alineate, după cum
urmează:
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Nr.
crt.

Articolul
(text iniţial)

Text adoptat de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

0. 1. 2. 3.
41. Text nou După pct.4, amendamente admise din

Raportul nr.153/XVIII/8 din 5.03.2001,
se introduce la pct.41 un articol, care
devine art.51, cu următorul cuprins:

�Art.51. (1) Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate  şi Casa Asigurărilor
de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti împreună cu ministerele şi
instituţiile din domeniul apărării, ordinii
publice, siguranţei naţionale şi autorităţii
judecătoreşti vor elabora, prin ordin
comun, norme proprii de aplicare a
Contractului-Cadru anual, adaptate la
specificul organizării asistenţei medicale
în reţelele sanitare proprii acestor
ministere şi instituţii.

(2) Furnizorii de servicii din domeniul
apărării, ordinii publice ,siguranţei
naţionale   şi   autorităţii      judecătoreşti,

Prin reglementările legale în
vigoare, fondurile repartizate
Ministerului Apărării Naţionale de
către Casa Asigurărilor de Sănătate
a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti, destinate asigurării
medicamentelor şi materialelor
sanitare pentru infirmeriile de
unitate, nu pot fi cheltuite, deşi
aceste fonduri există.

De asemenea, pentru
respectarea principiilor solidarităţii
şi subsidiarităţii, stipulate în art.1
alin.(2) din Legea nr.145/1997
privind asigurările sociale de
sănătate,     este         necesar    acest
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0. 1. 2. 3.
precum şi din sistemul civil au obligaţia
de a asigura servicii medicale  la   cererea
asiguraţilor, pe baza principiilor
solidarităţii şi subsidiarităţii, urmând ca
decontările cheltuielilor să se facă prin
Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti şi prin casele de
asigurări de sănătate judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti.�

Amendament al comisiei.

articol care stabileşte cu claritate
statutul de funcţionare al Casei
Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei
Naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti la fel cu cel al caselor
de asigurări de sănătate judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti.

                PREŞEDINTE, SECRETAR,
                 DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                DEP.DR.ANA FLOREA

Întocmit de experţi parlamentari:
Ana Georgescu
Gheorghe Marinescu
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