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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
Vă înaintăm raportul comun asupra proiectului de Lege privind
administrarea fondului de sănătate de către patronate şi sindicate (PL-x
118/2012), adoptat de Senat în şedinţa din 23 aprilie 2012, în condiţiile articolului 75
alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, în calitate de primă
Cameră sesizată şi trimis Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci pentru examinare, în fond, cu adresa nr.PL-x 118 din 7 mai
2012, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
La întocmirea raportului comun, Comisia pentru sănătate şi familie şi
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, au avut în vedere:
- avizul Consiliului Legislativ nr.1194/14.11.2011;
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. PL-x
118/18.06.2012;
- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.47312/24.09.2012
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face
parte din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
Rodica NASSAR

PREŞEDINTE,
Eugen NICOLĂESCU
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RAPORT COMUN

asupra proiectului de Lege privind administrarea fondului de sănătate
de către patronate şi sindicate (PLx118/2012)
1. Cu adresa nr.PLx. 118 din 4 mai 2012, Biroul Permanent, în temeiul
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, spre dezbatere,
în fond , Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru buget, finanţe şi
bănci cu proiectul de Lege privind administrarea fondului de sănătate de către
patronate şi sindicate (PLx.118/2012), adoptat de Senat în şedinţa din 23 aprilie
2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată, în calitate de primă Cameră sesizată,

Camera Deputaţilor fiind

Cameră decizională.
La întocmirea raportului, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci, au avut în vedere:
- avizul Consiliului Legislativ nr.1194/14.11.2011;
- avizul

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PL-x

118/18.06.2012;
- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.47312/24.09.2012
2. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege
face parte din categoria legilor ordinare.
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Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare administrarea
de către patronate şi sindicate a fondului de sănătate, situaţie în care atât
patronatele cât şi sindicatele constituite legal şi cu reprezentare naţională, vor avea
câte un reprezentant în consiliul de administraţie.
3. Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie şi ai Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci, s-au întrunit în şedinţă comună în ziua de 24 septembrie
2012.
Din partea Comisiei pentru sănătate şi familie au participat la lucrări 14
deputaţi din totalul de 17 membri, iar din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi
bănci au fost prezenți în unanimitate de membri.
La dezbaterile celor două comisii au participat, în conformitate cu
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, dl.Răzvan Vulcănescu –
secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi domnul Ion Ghizdeanu din partea
Ministerului Finanţelor Publice, Preşedinte al Institutului Naţional de Prognoză.
4. În urma analizării actului normativ, Comisia pentru sănătate şi familie
şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
propună plenului Camerei Deputaţilror, respingerea proiectului de Lege privind
administrarea fondului de sănătate de către patronate şi sindicate (PLx118/2012),
din următoarele considerente:
-

Obiectul proiectului de lege este deja reglementat prin Legea

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit căreia gestionarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate se face prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi prin casele de
asigurări sociale de sănătate teritoriale;
-

Consiliul de administraţie al CNAS este format din 4 reprezentanţi ai

statului, dintre care unul este numit de Preşedintele României, iar trei sunt numiţi
de primul-ministru, la propunerea ministrului sănătăţii, un membru numit de
confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, un membru numit de
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confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional şi un membru numit de
primul-ministru, prin consultarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.
Astfel, regăsim în componenţa consiliului de administraţie reprezentanţi
ai statului şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale şi patronatelor. Totodată,
confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la un moment dat, pot pierde
această calitate în urma unor modificări structural interne ceea ce nu garantează
stabilitatea administratorului acestui fond;
-

Obligaţia de a asigura plata ajutorului de şomaj revine statului şi

această atribuţie nu poate fi acordată unor instituţii neguvernamentale de tipul
organizaţiilor sindicale şi patronale.

PREŞEDINTE,
Rodica NASSAR

PREŞEDINTE,
Eugen NICOLĂESCU

SECRETAR,
Ion BURNEI

SECRETAR,
Nicolae BUD

Şef birou- Gheorghe Marinescu
Întocmit,
Consilier - Livia Spînu

Întocmit,
Consilier - Luminiţa Ghiorghiu
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