
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie 

 

 
Bucureşti,  5  iunie 2019 

Nr. 4c-10/182 
 

Către, 

 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru 

completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii , trimis  Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare pe 

fond, în procedură de urgenţă cu adresa nr. PLx. 242/2019 din 13 mai 

2019. 

 

 

         

PREŞEDINTE 
 

Conf.dr.Florin BUICU 

 

 

 

 

 

          



 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie 

 
Bucureşti,  5  iunie 2019 

Nr. 4c-10/182 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru 
completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, transmis cu adresa  nr. PLx.242/2019  din 13 mai 2019 . 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 7 mai 2019. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 La întocmirea prezentului raport  , Comisia  a avut în vedere : 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.315/18.04.2019), 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  ( nr.PLx242/28.05.2019) , 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale(nr.4c-

6/368/29.05.2019), 
• punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătăţii ( nr.SP 5884/13.05.2019). 
 



 
 

 Proiectul de lege are ca obiect crearea cadrului legal de reglementare a contribuţiei personale suportată direct de 
către asiguraţi, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vederea acoperirii contravalorii unor servicii medicale 
acordate de furnizorii privaţi, care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, 
ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic, faţă de tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări de sănătate, decontate de casele de asigurări de sănătate. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 16 de deputaţi, din totalul de 20 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi( o abţinere) . 
 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru 
completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu amendamente admise , redate în 
anexa care face parte din prezentul raport. 

 
În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE  

Conf.dr. Florin BUICU 

 

SECRETAR,  

Dr. Vass Levente 

 

              
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
Consilier parlamentar, Cristina Bologan                                        
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Anexă 
 

Amendamente admise 
 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
 

Text adoptat de Senat 
Text adoptat de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

1.   
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.27/2019 
pentru completarea art.230 
din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

 
Nemodificat 
 

 

2.   Articol unic . – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27 din 24 aprilie 
2019 pentru completarea art.230 
din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.328 din 25 
aprilie 2019, cu următoarea 
completare: 

Articol unic . – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.27 din 24 aprilie 
2019 pentru completarea 
art.230 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.328 din 25 aprilie 2019, cu 
următoarea modificare: 
 
Autori: membrii comisiei 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
 

Text adoptat de Senat 
Text adoptat de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

3.  Titlul ordonanţei 
Ordonanţă de urgenţă pentru 
completarea art.230 din 
Legea nr.95/2006 privind 
reforma domeniul sănătăţii 

_ Nemodificat  

4.   
 
„Articol unic. - După alineatul 
(2) al articolului 230 din 
Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 652 
din 28 august 2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se introduc trei noi 
alineate, alineatele (2 )-(2 ), 1 3

cu următorul cuprins: 
 
"(2 )Asiguraţii care optează să 1

beneficieze de unele servicii 
medicale acordate de 
furnizorii privaţi care încheie 
contracte cu casele de 
asigurări de sănătate, în 
regim de spitalizare continuă, 
ambulatoriu clinic de 
specialitate şi ambulatoriu 
paraclinic, pot plăti o 
contribuţie personală pentru a 
acoperi diferenţa dintre 

-Articolul unic va avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat 

„Articol unic. - După alineatul 
(2) al articolului 230 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 652 din 28 august 
2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
introduc patru noi alineate, 
alineatele (2 )-(2 ), cu următorul 1 4

cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"(2 )Asiguraţii care optează să 1

beneficieze de unele servicii 
medicale acordate de furnizorii 
privaţi care încheie contracte cu 
casele de asigurări de sănătate, 
în regim de spitalizare continuă, 
ambulatoriu clinic de specialitate 
şi ambulatoriu paraclinic, pot 
plăti o contribuţie personală 
pentru a acoperi diferenţa dintre 
tarifele serviciilor medicale 
acordate de furnizorii privaţi şi 

 
Nemodificat 
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http://idrept.ro/00172589.htm
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/00172589.htm
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894


 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
 

Text adoptat de Senat 
Text adoptat de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

tarifele serviciilor medicale 
acordate de furnizorii privaţi 
şi tarifele suportate din 
bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de 
sănătate decontate de casele 
de asigurări de sănătate. 

tarifele suportate din bugetul 
Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 
decontate de casele de asigurări 
de sănătate. 

 
 
 
 
 

  
  

 
(2 )Contribuţia personală 2

pentru fiecare categorie de 
serviciu medical prevăzută la 
alin. (2 ) este afişată pe 1

pagina de internet a 
furnizorilor privaţi de servicii 
medicale şi se plăteşte în mod 
direct de către asiguraţi cu 
acordul prealabil în scris al 
acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2 )Prin contractul-cadru, 3

aprobat prin hotărâre a 
Guvernului, se stabilesc 

 
(2 )Contribuţia personală pentru 2

fiecare categorie de serviciu 
medical prevăzută la alin. (2 ) 1

este afişată pe pagina de internet 
a furnizorilor privaţi de servicii 
medicale şi se plăteşte în mod 
direct de către asiguraţi cu 
acordul prealabil în scris al 
acestora. 

 
(22)Contribuţia personală 
pentru fiecare categorie de 
serviciu medical prevăzută la 
alin. (21) este afişată pe pagina 
de internet a furnizorilor privaţi 
de servicii medicale şi se 
plăteşte de către asiguraţi, în 
mod direct sau printr-o 
asigurare încheiată în baza 
unui contract cu o societate 
de asigurări. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2 )Prin contractul-cadru, 3

aprobat prin hotărâre a 
Guvernului, se stabilesc serviciile 

Autori: membrii comisiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pacienţii pot să opteze 
ca această contribuţie 
personală să fie plătită 
fie direct, fie prin 
intermediul unei 
asigurări încheiate în 
baza unui contract cu 
o societate de 
asigurări.  
Este necesară această 
precizare pentru a 
clarifica faptul că 
prevederile propuse 
acoperă situaţia în 
care pacienţii 
respectivi au o 
asigurare privată de 
sănătate şi beneficiază 
de decontarea 
contribuţiei personale 
în baza poliţei private 
de sănătate. 
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http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894


 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
 

Text adoptat de Senat 
Text adoptat de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

serviciile medicale pentru care 
asiguraţii plătesc contribuţie 
personală în condiţiile alin. 
(2 ), modalitatea şi condiţiile 1

acordării acestora, precum şi 
procedura de stabilire a 
nivelului contribuţiei 
personale."

medicale pentru care asiguraţii 
plătesc contribuţie personală în 
condiţiile alin. (2 ), modalitatea 1

şi condiţiile acordării acestora, 
precum şi procedura de stabilire 
a nivelului contribuţiei personale. 

 

 
(24) Din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate, pentru 
medicamentele acordate 
pacienţilor cuprinşi în contractele 
cost-volum-rezultat încheiate în 
baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2011 privind 
stabilirea unor contribuţii pentru 
finanţarea unor cheltuieli în 
domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru care s-a 
înregistrat rezultat medical, la 
termenul prevăzut la art.14 
alin.(4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.77/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
decontează toate prescripţiile 
medicale eliberate şi raportate de 
furnizorii de medicamente în 
Platforma informatică din 
asigurările de sănătate. "

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
http://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00200894
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