
 

 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                Nr. 28/436 / 15 octombrie 2008                     
 
 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul înlocuitor asupra proiectului de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2007 pentru 

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

sănătăţii (PLx 427/2007), adoptat de Senat în şedinţa din 30 mai 2007 şi  trimis 

comisiei  pentru examinare, în fond,  în procedură de urgenţă, cu adresa  

nr.PLx 427 din 4 iunie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege privind 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 face parte din categoria legilor 

organice în conformitate cu prevederile art.73 alin.(3)  din Constituţia 

României, republicată. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 

                                             



 

 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                                                                              Nr. 28/436/15 octombrie 2008                                

 
 
 
 

RAPORT ÎNLOCUITOR  
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 427/2007) 

 

 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate 
şi familie a fost sesizată cu elaborarea unui raport înlocuitor asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PLx 427/2007). 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr. 359/19.03.2007, avizul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PLx 427/13.06.2007, amendamentele Ministerului Sănătăţii Publice înregistrate cu nr. 
38867 din 25.06.2007, avizul Consiliului Legislativ nr. 1488/6.11.2007, avizul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport nr. 29/207 din 11 aprilie 2007, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Plx 207 din 18.04.2007, avizul 
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Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr. 190 din 23.04.2007, avizul Consiliului Legislativ nr. 1611/28.11.2006, avizul 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PLx 241 din 18.04.2007, avizul Consiliului Legislativ nr. 1660/6.12.2006, 
avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PLx 316 din14 mai 2007, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
nr. 283 din 14.05.2007, avizul Consiliului Legislativ nr. 349/19.03.2007, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
nr.PLx 470/2007 din 2 iulie 2007, avizul Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi nr. 37/284/12.09.2007, 
avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr. 398 din 27.09.2007, avizul Consiliului Legislativ nr. 409/27.03.2007, 
avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PLx 516 din 27.08.2007, avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială nr. 27/347/4 septembrie 2007, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr. 451 din 27.09.2007 şi punctele de 
vedere ale Guvernului comunicate la toate propunerile legislative enumerate mai sus. 

Proiectul de lege privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii are ca obiect de reglementare implementarea  adecvată a programelor 
naţionale de sănătate în anul 2007, iar pe termen lung îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, concomitent cu o creştere 
a nivelului de trai. Modificările realizate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii conduc, în mod direct, la o flexibilizare a transferului 
fondurilor necesare susţinerii cheltuielilor financiare între Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, nemaifiind necesare organizarea unor rectificări bugetare pentru realizarea acestui obiectiv. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia pentru sănătate şi familie propune  Plenului Camerei Deputaţilor 
aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, în forma prezentată de Guvern.  



 

2. Proiectul de lege privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 face parte din categoria 
legilor organice în conformitate cu prevederile art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată 

3. La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie  din datele de 19 februarie, 18 iunie şi 15 octombrie 
2008  au participat cei 15 deputaţi membri ai comisiei.   

Raportul înlocuitor al comisiei  a fost adoptat cu 13 voturi pentru şi 2 împotrivă. 
 4.Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 427/2007), cu 
următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie Motivaţie 

0. 1. 2. 3. 4. 
1. __________ Titlul legii 

Lege privind 
respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 20/2007 pentru 

Titlul legii 
Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 20/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii 

Insuficienţa 
resurselor financiare 
pentru derularea 
programelor 
naţionale de 
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modificarea şi 
completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii 

nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

sănătate determină 
consecinţe medicale 
şi sociale grave. 
Această situaţie 
impune măsuri 
urgente pentru 
asigurarea 
accesibilităţii la 
tratamentele 
necesare. 

2.  
 

Articol unic 
Articol unic. – Se 
respinge Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
20 din 21 martie 2007 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 212 din 28 
martie 2007. 
 

 
Art. I – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 20 din 21 
martie 2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
212 din 28 martie 2007 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru sănătate şi 
familie, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Ministerul 
Sănătăţii Publice . 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Titlul ordonanţei 
 

________ Text ordonanţă  
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“Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii” 
 

4. Articol unic. – Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
372 din 28 aprilie 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

_______ Text ordonanţă 
 

 

5. Art. 48. –(1) Programele naţionale 
de sănătate sunt elaborate şi derulate 
în mod distinct sau în comun de 
Ministerul Sănătăţii Publice şi 
CNAS, după caz, şi se finanţează de 
la bugetul de stat şi din venituri 
proprii ale Ministerului Sănătăţii 
Publice, fie din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi din transferuri de la 
bugetul de stat şi din venituri proprii 
prin bugetul Ministerului Sănătăţii 
Publice către bugetul Fondului unic 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate. Programele naţionale de 

_______ Text ordonanţă 
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sănătate se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la programele preluate, 
respectiv transferate, de la 
Ministerul Sănătăţii Publice la 
CNAS. “ 
 

6. 2. După alineatul (1) al articolului 
48 se introduc două noi alineate, 
alineatele (11) şi (12), cu următorul 
cuprins: 
“(11) Se autorizează Ministerul 
Finaţelor Publice să introducă, la 
propunerea ordonatorilor de credite, 
modificările corespunzătoare în 
structura bugetului de stat, a 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
Publice şi a bugetului activităţilor 
finanţate integral din venituri proprii 
anexat la acesta şi în volumul şi 
structura bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, aprobate pe anul 2007, fără 
afectarea deficitului bugetului 
general consolidat pe anul 2007. 
(12) Se autorizează ordonatorii 
principali de credite să introducă 
modificările corespunzătoare în 
anexele la bugetul Ministerului 
Sănătăţii Publice şi la bugetul 

______ Text ordonanţă  
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Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate aprobate pe anul 
2007.” 
 

7. 3. Alineatul (2) al articolului 48 
va avea următorul cuprins: 
“(2) Hotărârea Guvernului privind 
aprobarea programelor naţionale de 
sănătate cuprinde obiectivele 
anuale, structura acestora, necesarul 
de resurse, precum şi orice alte 
condiţii şi termene necesare 
derulării programelor. ” 

 

______  
Text ordonanţă 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 4. După alineatul (3) al articolului 
48 se introduce un nou alineat, 
alineatul (4) cu următorul 
cuprins: 
“(4) Ministerul Sănătăţii Publice 
poate reţine la dispoziţia sa, din 
venituri proprii, o cotă de rezervă 
calculată din totalul fondurilor 
aprobate pentru programele 
naţionale de sănătate, ale cărei nivel 
şi mod de utilizare se stabilesc prin 
hotărârea Guvernului prevăzută la 
alin. (2).” 

_____ Text ordonanţă  

9  5. Litera d) a articolului 50 va 
avea următorul cuprins: 

______ Text ordonanţă  
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“d) aprobă programele naţionale de 
sănătate şi subprogramele de 
sănătate pentru care se organizează 
licitaţii la nivel naţional şi răspunde 
de organizarea acestora.” 

 
12. 6. După alineatul (5) al articolului 

233 se introduce un nou alineat, 
alineatul (6), cu următorul 
cuprins: 
“(6) Medicamentele eliberate prin 
farmaciile cu circuit deschis pentru 
tratamentul bolnavilor incluşi în 
unele subprograme de sănătate din 
cadrul Programului naţional cu scop 
curativ, nominalizate prin hotărâre a 
Guvernului, se suportă la nivelul 
preţului de decontare.”  

______ Text ordonanţă  
 
 
 

14. _____ _______ Art. II. -  Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
372 din 28 aprilie 2006,  cu 
modificările şi completările 
ulterioare se va republica în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I,  dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
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      II Amendamente respinse 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial  Amendamentul propus 
şi autorul acestuia  

Motivare Camera 
Decizională 

0. 1. 2. 3. 4. 
 ___ La articolul 7, după 

litera i) se introduce  
litera j) cu următorul 
cuprins cu următorul 
cuprins: 

 
“j) asigurarea 
încadrării de personal 
de specialitate de 
asistenţă medicală 
cunoscătoare a limbii 
minorităţilor naţionale 
în unităţile 
administrativ-
teritoriale în care 

 
 
 
 
 
 
Comisia a respins acest 
amendament considerând că există 
suficiente dispoziţii în legislaţia în 
vigoare pentru asigurarea unei 
asistenţe medicale de calitate 
pentru persoanele aparţinând 
minorităţilor naţionale 

Camera 
Deputaţilor 
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cetăţenii minorităţilor 
naţionale au o pondere 
de peste 20% din 
numărul locuitorilor. 
 
Iniţiatori: Kerekes 
Karoly (UDMR) şi 
Bonis Istvan (UDMR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 
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