
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie       Nr. 28/ 294 / 8 decembrie 2011 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 5 – 8 decembrie  2011   
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 5.12.2011 între orele 11,00 – 15,00, în ziua 

de 6.12.2011 între orele 9,00 – 16,30, în ziua de 7.12.2011 între 

orele 9,00 – 16,30 şi în ziua de 8.12.2011 între orele 9,00 – 

12,30, având următoarea ordine zi:                   

 
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului  Legii bugetului de 

stat pe anul 2012 (PL x 692/2011) - sesizare în comun cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 ( PL x 

650/2011)- sesizare în comun cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 



3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor   ( Plx 658/2011). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii celor două 

comisii de sănătate au procedat la dezbaterea şi avizarea 

Proiectului  Legii bugetului de stat pe anul 2012 (PL x 

692/2011) 

Prezentul proiect de Lege prevede şi autorizează pentru 

anul bugetar 2012 veniturile pe capitole şi subcapitole şi 

cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite 

pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor 

externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din 

venituri proprii. 

Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012 constituit în 

baza prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 

echilibrate, respectiv în sumă de 17,8 miliarde atât la venituri cât 

şi la cheltuieli, fiind în creştere faţă de anul 2011 cu 4,68%. 

În anul 2012, fondurile alocate Ministerului Sănătăţii 

prezintă o creştere de 13,45%, datorată în mare parte creşterii 

sumelor alocate din bugetul de stat care înregistrează o creştere 
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de 24,96%, respectiv a sumelor provenite din fonduri externe 

nerambursabile (44,79%). 

Pentru anul 2012, cotele de contribuţii pentru asigurările 

de sănătate, prevăzute de Legea nr.95/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, se stabilesc, potrivit legii, astfel: 

a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, 

prevăzută la art.258 din Legea nr.95/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele 

prevăzute la art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006 (membri 

misiunilor diplomatice, cetăţeni străini, apatrizi şi cetăţeni 

români cu domiciliul în străinătate), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care 

au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse. 

De asemenea, în bugetul Ministerului Sănătăţii, la 

capitolul „Asigurări şi asistenţă socială” sunt prevăzute sume 

reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată 

de pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei, care se 

suportă de la bugetul de stat, conform art.260 alin.(1) lit.a1) din 

Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

În cursul dezbaterilor au fost examinate un număr de 81 

de amendamente depuse de către deputaţi şi senatori. 

Supuse la vot, amendamentele au fost respinse cu 

majoritate de voturi. 
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În continuare s-a supus la vot proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2012, fiind votat cu 14 voturi pentru şi 10 voturi 

împotrivă, în forma înaintată de Guvern.  

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii celor două comisii 

au procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 ( PL x 

650/2011). 

Prin prezentul proiect de lege se suplimentează cu 

1.238,4 milioane lei bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru 

finanţarea programelor naţionale de sănătate şi pentru acoperirea 

deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate. 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate se majorează atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu suma 

de 483,0 milioane lei necesar ca soldul arieratelor la sfârşitul 

anului să fie zero, prin majorarea capitolului „Sănătate” cu suma 

de 599,1 milioane lei şi diminuarea capitolului „Asigurări şi 

asistenţă socială” cu 116,1 milioane lei. 

Având în vedere consumul ridicat de medicamente şi 

materiale sanitare specifice programelor naţionale de sănătate şi 

pentru asigurarea unui acces neîntrerupt al populaţiei, Guvernul 

a considerat că este necesară majorarea creditelor de angajament 

alocate pe anul 2011 cu suma de 226,4 milioane lei. 

 4



În baza art.256 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile 

bugetului se completează cu suma de 977,1 milioane lei care se 

alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii 

comisiilor de sănătate au hotărât, cu 13 voturi pentru, 5 

împotrivă şi 5 abţineri, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma propusă de Guvern. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor    ( Plx 658/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor, în vederea amânării datei de aplicare a actului normativ 

de bază, respectiv, de la 1 ianuarie 2011 la 1 octombrie 2011. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în 

şedinţa din 14 noiembrie 2011, în calitate de primă Cameră 

sesizată. 
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Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 

legislative. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la 

viitoarea şedinţă de comisie. 

 
 

La lucrările comisiei din ziua de 5.12.2011 au participat 17 

deputaţi după cum urmează : dna.dep. Rodica Nassar (Grup 

Parlamentar al PSD), dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al 

PSD  ), 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), 

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

dna.dep. Sonia-Maria Drăghici (Grup Parlamentar al PSD), dna. 

dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. 

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

Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep. Ibram Iusein (Grup 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dl.dep. Florian Popa      

( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.Petru Movilă  ( Grup 

Parlamentar al PD-L) , dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi        ( 

Grup Parlamentar al PD-L) , dna.dep. Dobre Elena Cristina     ( 

Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Derzsi Ákos    ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) şi dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup 

Parlamentar al PD-L) fiind înlocuit de dl.dep.Severus Militaru 

Constantin ( Grup Parlamentar al PD-L), iar în zilele de 6, 7 şi 
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8.12.2011 au participat  16 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD), dl.dep.Ion 

Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), 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), dl.dep.Gabriel-Dan 

Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L),  dna.dep. Sonia-Maria 

Drăghici (Grup Parlamentar al PSD), dna. dep.Diana Adriana 

Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. Lucreţia Roşca  ( 

Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Cristian Horia ( Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep. Florian Popa ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.Petru Movilă  ( Grup Parlamentar 

al PD-L) , dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  ( Grup 

Parlamentar al PD-L) , dna.dep. Dobre Elena Cristina     ( Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep. Derzsi Ákos    ( Grup Parlamentar 

al UDMR ), fiind absent dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup 

Parlamentar al PD-L). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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