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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din ziua de 25  aprilie 2012 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 8 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

68/2011)- sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Analiza situaţiei create ca urmare a apariţiei deciziilor Curţii 

Constituţionale a României nr.223/2012 şi nr.224/2012. 

3. Dezbateri cu privire la adoptarea unor măsuri legislative 

referitoare la restituirea sumelor reţinute cu titlul de contribuţie de asigurări 

sociale de sănătate. 



4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 

2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 444/2011)-  sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii celor două comisii au 

procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

68/2011). 

Dna dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie arată că proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin 

extinderea bazei de colectare a contribuţiilor pentru asigurările de sănătate, 

pentru a echilibra deficitul Fondului naţional unic de asigurări de sănătate, 

concomitent cu menţinerea exceptărilor de la plata acestor contribuţii pentru 

categoriile de persoane fără venituri, cu venituri reduse sau defavorizate. 

Domnia sa doreşte să precizeze că urgentarea dezbaterii prezentului 

proiect de lege se datorează situaţiei grave care a fost creată de oprirea 

abuzivă a cotei de 5,5 % din pensii , ca urmare a efectelor produse de 

ordonanţa de urgenţă.Trebuiesc identificate soluţii pentru ca sumele oprite 

abuziv să fie returnate pensionarilor. Deşi au fost invitaţi toţi factorii 

guvernamentali de răspundere , aceştia nu s-au prezentat la lucrările 

comisiilor.Această situaţie arată interesul Guvernului pentru această 

categorie de oameni care sunt purtaţi pe drumuri şi îşi revendică drepturile. 
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Dna dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie menţionează că, deşi au fost convocaţi, membrii comisiilor, 

reprezentanţi ai arcului guvernamental, nu au onorat invitaţia. 

Dl.dep.Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială menţionează că sunt prezenţi toţi membrii Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială,  reprezentanţi a grupurilor parlamentare PSD şi 

PNL. 

Domnia sa arată că , având în vedere interpretarea greşită a legii 

potrivit căreia contribuţia a fost calculată la întreg cuantumul pensiilor care 

au depăşit suma de 740 lei, se consideră necesară restituirea sumelor reţinute 

din pensii, în vederea reparării unei grave nedreptăţi aduse pensionarilor prin 

calcularea contribuţiei la fondul de sănătate în mod eronat. 

Pentru concordanţă cu Deciziile Curţii Constituţionale nr.223/2012 şi 

nr.224/2012 supune dezbaterii următorul amendament: 

“ La punctul 7, alineatul (2) al articolului 259 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

“(2) Contribuţia datorată de pensionari este de 5,5% aplicată asupra 

veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei şi se virează odată cu plata 

drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează 

plata acestor drepturi.” 

Supus la vot, amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.Dan Mircea Popescu reaminteşte faptul că cele două comisii 

sesizate în fond au respins de două ori Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii şi, în ciuda acestui fapt, de fiecare dată , în 

mod nejustificat, Plenul a trimis spre reexaminare acest proiect de lege. 
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Domnia sa precizează că este imperios necesară modificarea 

ordonanţei de urgenţă în conformitate cu deciziile Curţii Constituţionale, 

pentru a se înlătura această situaţie profund nedreaptă care a afectat toţi 

pensionarii. 

Dna dep.Mariana Câmpeanu intervine şi precizează că reprezentanţii 

Guvernului şi membrii celor două comisii , reprezentanţi ai coaliţiei, nu sunt 

prezenţi la această şedinţă pentru că ştiu că au comis o ilegalitate în 

cunoştinţă de cauză. 

Dna dep.Cristina Pocora propune ca sumele încasate ilegal, de la data 

intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, să fie restituite , în mod eşalonat, 

începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi , până la sfârşitul anului 

curent. 

Dl.dep.Horia Cristian solicită cuvântul şi propune ca restituirea 

acestor sume să se facă în tranşe lunare egale. 

Dl.dep.Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială propune următorul amendament: 

„Art.II. – (1) Sumele reprezentând diferenţa dintre contribuţiile de 

asigurări sociale de sănătate rezultate prin aplicarea procentului de 5,5% 

asupra întregului cuantum al pensiei şi cele rezultate din aplicarea 

procentului de 5,5% asupra sumei ce depăşeşte 740 de lei, se vor restitui, din 

oficiu, până la data de 31 decembrie 2012 şi vor fi acoperite prin diminuarea 

viramentelor datorate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

(2) Plăţile vor fi efectuate obligatoriu, începând cu luna următoare 

publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, în tranşe 

lunare egale.” 

Supus la vot, amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

 4



Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii este supus la vot , cu amendamentele 

prezentate şi este  aprobat cu unanimitate de voturi. 

În consecinţă, cele două comisii propun Plenului Camerei Deputaţilor, 

adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu amendamentele prevăzute în 

anexă. 

 

Asupra punctelor doi  şi trei din ordinea de zi, membrii celor două 

comisii au analizat cele două Decizii ale Curţii Constituţionale referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.259 alin.(2) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii celor două comisii au 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 

2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Plx 444/2011).   

Dna dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie arată că, prin această propunere legislativă se propune modificarea 

art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare, prin schimbarea bazei de calcul a 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în sensul aplicării cotei de 5,5% 

asupra diferenţei dintre cuantumul total al pensiei şi suma de 740 lei. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi,  respingerea propunerii legislative, întrucât 

prevederile sale au fost preluate ca amendamente în legea de aprobare a 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.107/2010. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 

 

 

 

 6


		2012-04-26T13:22:24+0300
	Cristina E. Bologan




