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 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi-a desfăşurat lucrările  între orele 9,30 - 14,30 
împreuna cu Comisia pentru sănătate şi familie,  pe ordinea de zi aflându-se proiectul Legii 
asigurărilor sociale pentru sănătate. 
 S-au discutat şi s-au aprobat cu majoritate de voturi următoarele articole: 
 Art.14 reformulat ca art.11, privitor la contractul cadru elaborat de Casa Naţională de 
Asigurări Sociale şi Colegiul Medicilor cu avizul Ministerului Sănătăţii şi aprobat prin hotărâre de 
Guvern.  
 Art.17 reformulat ca art.14. 
 Art.31 reformulat ca art.24, referitor la elaborarea listei cu medicamente din nomenclatorul 
de medicamente, elaborat de Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu avizul 
Colegiului Medicilor şi al farmaciştilor dn România în baza contractului cadru. 
 Art.72 reformulat ca art.54 prin introducerea unui text nou ca alin.(1) privitor la contribuţia 
de asigurări de sănătate ce se reţine pensionarilor, şomerilor şi persoanelor ce lucrează pe bază de 
convenţii civile, contribuţie ce se reţine odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se 
calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. 
 Art.73 reformulat ca art.55 referitor la categoriile asigurate prin efectul prezentei legi cu 
scutire de plata contribuţiei şi stabilirea deducerii acestei contribuţii care va fi suportată de către 
bugetul de stat pentru militarii în termen, persoanele private de libertare şi beneficiarii ajutorului 
social şi de către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru persoanele aflate în concediu medical 
sau concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav. 
 Art.1o9 reformulat în sensul etapizării procesului de implementare al prezentei legi ce 
reformează sistemul de asigurări de sănătate cu precizarea că întreaga colectare a contribuţiilor se 
face de către Ministerul Finanţelor prin direcţiile teritoriale de specialitate. 
 Art.111 reformulat, referitor la constituirea fondului iniţial de asigurări de sănătate ce se 
formează prin contribuţia angajatorilor şi a angajaţilor 
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