
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                  Nr. 28/ 446 /10  noiembrie  2004

BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm , alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.93/2004 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind
organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate ( PLX
649/2004), adoptat de Senat în şedinţa din 27 octombrie 2004 şi trimis comisiei
pentru examinare, în fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr.PLX 649 din 8
noiembrie 2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională, corelat cu
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de
asigurări sociale de sănătate (PLX 650/2004) trimis comisiei pentru examinare,
în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.PLX 650 din 8 noiembrie 2004 şi
adoptat de Senat în şedinţa din 27 octombrie 2004 şi cu propunerea legislativă
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind
organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate ( PlX
654/2004).

În urma examinării proiectului de lege PLX 649/2004 împreună cu
proiectul de lege PLX 650/2004 şi propunerea legislativă PlX 654/2004, în
conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
a rezultat o sinteză a celor trei iniţiative legislative, însuşită de către comisie şi
materializată în prezentul raport.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de la
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi nr.PLX 650/19.11.2004,Consiliul
Legislativ nr.1397/20.08.2004, nr.1464/2.09.2004 şi nr.1459/1.09.2004,  Consiliul
Economic şi Social nr.1879/8.09.2004, punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii
nr.OB 12177/1.10.2004 şi punctul de vedere al Guvernului nr.3112/22.09.2004.

În raport de obiectul şi conţinutul său, prezentul proiect de lege face parte
din categoria legilor ordinare, în conformitate cu art.76 alin.(2) din Constituţia
României, republicată .

                  PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR,

 DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM              DEP.FARM.ION BURNEI
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                       Nr. 28/446 /10  noiembrie 2004

R A P O R T
asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de
asigurări sociale de sănătate ( PLX 649/2004)

1. Cu adresa nr.PLX 649 din 8 noiembrie 2004,  Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea  în
fond, în procedură obişnuită, a  proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.93/2004 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de asigurări sociale de sănătate ( PLX 649/2004), adoptat de Senat în şedinţa din 27 octombrie 2004, Camera
Deputaţilor fiind Camera Decizională.

La examinarea proiectului de lege, în conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, s-a avut în vedere atât proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (PLX
650/2004) cât şi  propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind
organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate ( PlX 654/2004).
 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
nr.PLX 650/19.11.2004, Consiliul Legislativ nr.1397/20.08.2004, nr.1464/2.09.2004 şi nr.1459/1.09.2004,  Consiliul
Economic şi Social nr.1879/8.09.2004, punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.OB 12177/1.10.2004 şi punctul de



vedere al Guvernului nr.3112/22.09.2004.
Proiectul de lege cuprinde prevederi care vizează protejarea unor categorii de persoane ( persoane aflate în concediu

medical pentru creşterea copilului ) în contextul social existent. Prezentul proiect de lege reglementează modalitatea de
organizare şi derulare a procedurilor de externalizare a unor servicii medicale, a unor servicii din pachetul de servicii de
bază şi a unor contracte de achiziţii publice pentru medicamente şi materiale sanitare. De asemenea proiectul de lege
cuprinde reglementări privind completarea consiliului de administraţie a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a
caselor de asigurări judeţene.

Faţă de cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul
de lege cu amendamentele care fac obiectul raportului .

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002
privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (PLX 650/2004)  şi  propunerea
legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de asigurări sociale de sănătate ( PlX 654/2004) au fost preluate ca amendamente la proiectul de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate ( PLX
649/2004) şi ca urmare au rămas fără obiect.

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie propune respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de
asigurări sociale de sănătate (PLX 650/2004)  şi  a propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate ( PlX
654/2004).

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare , potrivit
prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

3. La lucrările comisiei din ziua de 9.11.2004 din totalul de 16 membri, au fost prezenţi 15 deputaţi.
Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.
4.  Proiectul de lege, potrivit art.75  din Constituţia României, republicată şi art.86 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, este de competenţa decizională a
Camerei Deputaţilor.
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I. Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele
amendamente:

Nr.
crt.

Textul iniţial Text propus de Comisie
( autorul amendamentului )

Motivarea propunerii
amendamentelor

Camera
Decizională

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

“Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.93/2004
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.150/2002 privind organizarea şi
funcţionarea sistemului de asigurări
sociale de sănătate”

( text Senat )

Nemodificat. Camera
Deputaţilor.

2. Articol unic
“Articol unic.- Se aprobă

Ordonanţa Guvernului nr.93 din 26
august 2004 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.150/2002 privind
organizarea şi funcţionarea sistemului
de asigurări sociale de sănătate,
adoptată în temeiul art.1 pct.IV.3 din

Nemodificat. Camera
Deputaţilor.
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Legea nr.291/2004 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe şi
publicată în Monitorul Oficial al
României , Partea I, nr.798 din 30
august 2004, cu următoarele
modificări şi completări:”

( text Senat)

3. ____ Se propune să se introducă un
nou punct, în legea de aprobare, ca
ca pct.1 cu următorul cuprins :

“1. La articolul I , după
punctul 1 se introduce punctul 11

cu următorul cuprins:
  11. La alineatul (1) al

articolului 6 după litera i) se
introduce o nouă literă, litera j),
cu următorul cuprins:

“j) medicii, medicii dentişti,
asistenţii medicali şi moaşele .”

Autor: Comisia pentru sănătate
şi familie .

Pentru precizarea
sursei de finanţare a
asistenţei medicale
gratuite pentru aceste
categorii de personal
medical. S-a preluat
din propunerea
legislativă pentru
completarea
Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.150/2002 privind
organizarea şi
funcţionarea
sistemului de

Camera
Deputaţilor.
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asigurări sociale de
sănătate ( PLX
654/2004).

4. Pct.1
“1. La articolul I, punctul 3,

alineatul (1) al articolului 7 va avea
următorul cuprins:

“Art.7. – (1) Cetăţenii statelor
membre ale Uniunii Europene şi ai
altor state cu care România a încheiat
acorduri, înţelegeri, convenţii sau
protocoale internaţionale cu prevederi
în domeniul sănătăţii, beneficiază de
acoperirea serviciilor medicale
acordate pe teritoriul României, în
condiţiile prevăzute de acordurile,
înţelegerile, convenţiile sau
protocoalele încheiate între România
şi ţara respectivă.”

( text Senat)

Pct.1 devine pct.2.
Nemodificat.

Prin renumerotare. Camera
Deputaţilor.
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5. Pct.2
“2. La articolul I, punctul 4,

alineatul (4) al articolului 10 va avea
următorul cuprins:

“(4) Ministerul Sănătăţii ,
împreună cu C.N.A.S. sunt abilitate să
organizeze licitaţii numai în vederea
derulării programelor naţionale.”

( text Senat)

Pct.2 devine pct.3.
Nemodificat.

Prin renumerotare. Camera
Deputaţilor.

6. Pct.3
“3. La articolul I, punctul 5 se

abrogă.”

( text Senat)

Pct.3 devine pct.4.
Nemodificat.

Prin renumerotare. Camera
Deputaţilor.

7. Pct.4
“4. La articolul I, punctul 8,

alineatul (5) al articolului 26 va avea
următorul cuprins:

“(5) Asiguraţii beneficiază de
medicamente, materiale sanitare,
dispozitive medicale şi de alte
mijloace terapeutice prevăzute în
normele metodologice de aplicare a
contractului-cadru sau după caz, al
sumei de închiriere în condiţiile
contractului-cadru.”

( text Senat)

Pct.4 devine pct.5.
Nemodificat.

Prin renumerotare. Camera
Deputaţilor.
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8. Pct.5
“5. La articolul I, punctul 9,

alineatul (3) al articolului 35 va avea
următorul cuprins:

“(3) C.N.A.S. este autorizată să
încheie şi să deruleze contracte de
achiziţii publice pentru medicamente
şi materiale sanitare, componente ale
programelor naţionale de sănătate,
precum şi servicii medicale de
dializă.”

( text Senat)

Pct.5 devine pct.6.
Nemodificat.

Prin renumerotare. Camera
Deputaţilor.

9. Pct.6

“6. La articolul I, punctul 10,
alineatele (1), (4) şi (5) ale articolului
37 vor avea următorul cuprins:

“Art.37. – (1) Pot intra în relaţie
contractuală cu casele de asigurări
numai furnizorii de servicii medicale,
de dispozitive medicale şi de
medicamente acreditaţi conform legii.

…………………………………

Se propune ca pct.6 care devine
pct.7 să se reformuleze după cum
urmează:

“7. La articolul I, punctul 10,
alineatele (1), (4) şi (5) ale
articolului 37 vor avea următorul
cuprins:

“Art.37. – (1) Nemodificat.

………………………………..

Prin renumerotare. Camera
Deputaţilor.
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(4) Comisiile de acreditare la nivel
naţional sunt formate din
reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii
şi ai structurilor naţionale ale C.M.R.,
C.F.R., Colegiului Medicilor Dentişti
din România şi Ordinului Asistenţilor
Medicali şi Moaşelor din România ,
iar la nivel judeţean comisiile de
acreditare sunt formate din
reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate
publică judeţene şi a municipiului
Bucureşti sau reprezentanţi ai
direcţiilor medicale ori reprezentanţi
ai structurilor similare din ministerele
şi instituţiile centrale cu reţele sanitare
proprii şi reprezentanţi ai structurilor
teritoriale ale C.M.R., C.F.R.,
Colegiului Medicilor Dentişti din
România şi Ordinului Asistenţilor
Medicali şi Moaşelor din România .

(4) Comisiile de acreditare la
nivel naţional sunt formate din
reprezentanţi ai Ministerului
Sănătăţii şi C.N.A.S., ai structurilor
naţionale ale C.M.R., C.F.R.,
Colegiului Medicilor Dentişti din
România şi Ordinului Asistenţilor
Medicali şi Moaşelor din România ,
iar la nivel judeţean comisiile de
acreditare sunt formate din
reprezentanţi ai direcţiilor de
sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti, ai caselor
de asigurări de sănătate judeţene
şi a municipiului Bucureşti sau
reprezentanţi ai direcţiilor medicale
ori reprezentanţi ai structurilor
similare din ministerele şi
instituţiile centrale cu reţele
sanitare proprii şi reprezentanţi ai
structurilor teritoriale ale C.M.R.,
C.F.R., Colegiului Medicilor
Dentişti din România şi Ordinului
Asistenţilor Medicali şi Moaşelor
din România .

Componenţa acestor
comisii este similară
cu cea a Comisiei
Naţionale de
Acreditare a Spitalelor.
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(5) Regulamentul de funcţionare a
comisiilor de acreditare a furnizorilor
de servicii medicale, de dispozitive
medicale şi de medicamente,
prevăzuţi la alin.(2), se elaborează de
către comisiile naţionale de acreditare
şi se aprobă de Ministerul Sănătăţii .
Standardele de acreditare elaborate de
către comisiile naţionale de acreditare
se avizează de către Ministerul
Sănătăţii .”

( text Senat)

(5) Nemodificat.

Autori: Comisia pentru sănătate
şi familie şi Ministerul Sănătăţii .

10. Pct.7
“7. La articolul I, punctul 11,

alineatul (3) al articolului 39 va avea
următorul cuprins:

“(3) C.N.A.S. poate stabili relaţii
contractuale directe cu furnizorii de
servicii medicale de dializă.
Contractele pot fi multianuale, în
limita creditelor aprobate anual.”

( text Senat)

Pct.7 devine pct.8.
Nemodificat.

Prin renumerotare. Camera
Deputaţilor.
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11. Pct.8
“8. La articolul I, punctul 13,

alineatul (2) al articolului 54 va avea
următorul cuprins:

“(2) Contribuţiile pentru
persoanele prevăzute la alin.(1) lit.a)
şi b) şi pentru persoanele aflate în
concediu pentru creşterea copilului se
stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5 %
asupra sumei reprezentând valoarea a
două salarii de bază minime brute pe
ţară.”

( text Senat)

Pct.8 devine pct.9.
Nemodificat.

Prin renumerotare. Camera
Deputaţilor.

12. Pct.9
“9. La articolul I, punctul 14 se

abrogă.”

( text Senat)

Pct.9 devine pct.10.
Nemodificat.

Prin renumerotare. Camera
Deputaţilor.

13. Pct.10
“10. La articolul I, punctul 15,

litera o) va avea următorul cuprins:
“o) încheie şi derulează contracte

de achiziţii publice pentru
medicamente şi materiale sanitare

Pct.10 devine pct.11.
Nemodificat.

Prin renumerotare. Camera
Deputaţilor.
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pentru derularea programelor de
sănătate, precum şi contracte de
furnizare de servicii medicale de
dializă.”

( text Senat)
14. Pct.11

“11. La articolul I, punctul 16,
litera p1 va avea următorul cuprins:

“p1) asigură logistica şi baza
materială necesară activităţii de
pregătire şi formare profesională a
personalului din cheltuielile de
administrare a fondului unic de
asigurări sociale de sănătate .”

( text Senat)

Se propune ca pct.11, care
devine pct.12, să se reformuleze
după cum urmează:

“11. La articolul I, punctul 16,
litera p1 a articolului 64 va avea
următorul cuprins:

“p1) asigură logistica şi baza
materială necesară activităţii de
pregătire şi formare profesională a
personalului din cheltuielile de
administrare a fondului naţional
unic de asigurări sociale de
sănătate.”

Prin renumerotare.

Pentru înscrierea
denumirii complete a
fondului.

Camera
Deputaţilor.

15. ____ Se propune să se introducă un
nou punct, în legea de aprobare, ca
pct.13 cu următorul cuprins:

“13. La articolul I, după
punctul 16 se introduc punctele
161 – 165 cu următorul cuprins:

Camera
Deputaţilor.
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“Art.70. – (1) Consiliul de
administraţie al CNAS se constituie
din 17 membri, cu un mandat pe 4
ani, după cum urmează:”

(text Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.150/2002)

____

161. Partea introductivă a
alineatului (1) al articolului 70 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

“Art.70. – (1) Consiliul de
administraţie al CNAS se constituie
din 19 membri, cu un mandat pe 4
ani, după cum urmează:”

162. La alineatul (1) al
articolului 70, după litera d) se
introduce o nouă literă, litera e),
cu următorul cuprins:

e) 2 membri numiţi de primul-
ministru cu consultarea
Consiliului Naţional al
Persoanelor Vârstnice.

S-a preluat de la
pct.1 din proiectul de
Lege pentru
modificare şi
completarea
Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.150/2002 privind
organizarea şi
funcţionarea
sistemului de
asigurări sociale de
sănătate ( PLX
650/2004).

S-a preluat de la
pct.2 din proiectul de
Lege pentru
modificare şi
completarea
Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.150/2002 privind
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“Art.72. – (1) Consiliul de
administraţie funcţionează în mod
legal în prezenţa a cel puţin 11
membri.”

( text Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 150/2002)

163. Alineatul (1) al articolului
72 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

“Art.72. – (1) Consiliul de
administraţie funcţionează în mod
legal în prezenţa a cel puţin 13
membri.”

164. Partea introductivă a
alineatului (1) al articolului 80 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

organizarea şi
funcţionarea
sistemului de
asigurări sociale de
sănătate ( PLX
650/2004).

S-a preluat de la
pct.3 din proiectul de
Lege pentru
modificare şi
completarea
Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.150/2002 privind
organizarea şi
funcţionarea
sistemului de
asigurări sociale de
sănătate ( PLX
650/2004).

Pentru a asigura
reprezentativitatea şi a
acestei categorii de
asiguraţi cu necesităţi
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“Art.80. – (1) Consiliul de
administraţie al caselor de asigurări de
sănătate judeţene şi a municipiului
Bucureşti este alcătuit din 9 membri,
desemnaţi după cum urmează:”

( text Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 150/2002)

____

“Art.80. – (1) Consiliul de
administraţie al caselor de asigurări
de sănătate judeţene şi a
municipiului Bucureşti este alcătuit
din 11 membri, desemnaţi după
cum urmează:”

165. La alineatul (1) al
articolului 80, după litera d) se
introduce o nouă literă , litera d1)
cu următorul cuprins:

“d1) 2 de consiliile judeţene ale
persoanelor vârstnice, respectiv
al municipiului Bucureşti;”

Autori: Comisia pentru sănătate
şi familie şi Ministerul Sănătăţii .

crescute de servicii de
sănătate.

Idem.

16. Pct.12

“12. La articolul I, punctul 17,
alineatele (4), (5) şi (6) ale articolului
91 vor avea următorul cuprins:

Se propune ca pct.12 , care
devine pct.18, să se reformuleze
după cum urmează:

“18. La articolul I, punctul 17,
alineatele (4), (5) şi (6) ale
articolului 91 vor avea următorul
cuprins:

Prin renumerotare. Camera
Deputaţilor.
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“(4) Pentru activităţile desfăşurate
în cadrul Comisiei Centrale de
Arbitraj, arbitrii şi membrii
secretariatului tehnic beneficiază de
indemnizaţie de şedinţă. Indemnizaţia
de şedinţă pentru arbitri este de 15 %,
iar pentru membrii secretariatului
tehnic de 10 % din indemnizaţia
preşedintelui C.N.A.S.

(5) Totalul sumelor cuvenite lunar
arbitrilor sau persoanelor din cadrul
secretariatului tehnic nu poate depăşi
30 %, respectiv 20 % din
indemnizaţia preşedintelui C.N.A.S.

(6) Cheltuielile reprezentând
indemnizaţiile de şedinţă pentru
arbitrii, precum şi pentru membrii
secretariatului tehnic se suportă din
cheltuielile de administrare a fondului
unic de asigurări sociale de sănătate .”

( text Senat)

(4) Nemodificat.

(5) Nemodificat.

(6) Cheltuielile reprezentând
indemnizaţiile de şedinţă pentru
arbitrii, precum şi pentru membrii
secretariatului tehnic se suportă din
cheltuielile de administrare a
fondului  naţional unic de asigurări
sociale de sănătate .”

Pentru înscrierea
denumirii complete a
fondului.
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17. ____

“Art.109. – CNAS poate organiza
activităţi financiare din venituri
proprii. Organizarea şi funcţionarea
acestor activităţi se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului.”

( text Ordonanţa Guvernului nr.
93/2004)

Se propune să se introducă un
nou punct, în legea de aprobare, ca
pct.19 cu următorul cuprins:

“19. La articolul I,  punctul 18,
articolul 109 va avea  următorul
cuprins:

“Art.109. – CNAS poate
organiza activităţi financiare din
venituri proprii.”

Autori: Comisia pentru sănătate
şi familie .

Această precizare
îngrădeşte autonomia
Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate .

Camera
Deputaţilor.

În cursul dezbaterilor nu s-au înregistrat amendamente respinse.

                PREŞEDINTE,                                                                                                                       SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                                                DEP.FARM.ION BURNEI


