
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/211 / 26 septembrie  2011 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 19 – 22  septembrie  2011   
 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. În ziua de 19.09.2011 

dl.dep.Iusein Ibram a fost înlocuit de către dl.dep.Aledin Amet iar 

dl.dep.Movilă Petru a fost  înlocuit de către dl.dep.Coroamă Gheorghe. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat domnul Cristian 

Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Audieri privind programul legislativ al Ministerului Sănătăţii , 

precum şi principalele priorităţi în domeniul organizării şi funcţionării 

sistemului sanitar din România . 

2. 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 (PL-x 

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



 
3. 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 ( Pl x 444/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 365/2011) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 
 
 
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează pe cei prezenţi 

că, datorită modificării de ultim moment al programului Camerei Deputaţilor, 

primul punct al ordinii de zi a fost amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, 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 (PL-x 

68/2011), cu care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că proiectul de lege 

are ca obiect modificarea şi completarea Legi nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, urmărind, aşa cum 
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se arată în cadrul Notei de fundamentare, 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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege 

în şedinţa din 23 februarie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.53632 din 19.09.2011 

susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci, au avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a acordat aviz negativ. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem sesizaţi în 

comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a proiectului de lege. 

De asemenea, au fost depuse o serie de amendamente din partea 

domnului deputat Marian Neacşu, conchide domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi menţionează că prin 

noua reglementare se urmăreşte 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 fără venituri, cu venituri reduse sau 

defavorizate. De asemenea, actul normativ prevede că pensionarii cu pensii 

peste 740 de lei plătesc contribuţii pentru asigurările de sănătate, calculate la 

cuantumul pensiei, iar pentru cei cu pensii sub 740 de lei contribuţia se suportă 

de la bugetul de stat. În consecinţă, domnia sa adresează rugămintea de a se 

adopta un raport de admitere la prezentul proiect de lege. 
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Dl.dep.dr.Cristian Horia intervine şi referindu-se la problematica ce face 

obiectul punctelor  4 şi 6 din ordonanţa de urgenţă, domnia sa precizează că 

acestea nu sunt în concordanţă. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie menţionează că aceste puncte pot fi 

amendate în dezbaterea pe articole. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi arată că domnia sa nu 

este de acord cu suprataxări pentru pensionari. 

Dna.dep.Diana Tuşa intervine şi precizează că această ordonanţă care 

produce deja efecte, nu a schimbat nimic în sistemul de sănătate şi nici în starea 

de sănătate a pacienţilor. Domnia sa subliniază că nu numai la pensionarii cu 

peste 740 lei se va introduce procentul de 5,5% ci există cazuri când pensionari 

cu pensii mai mici au constatat că au fost supuşi la această taxare. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie menţionează că aplicarea contribuţiei la 

pensie reprezintă un principiu de normalitate. Regula este ca plata să se facă la 

întreaga sumă şi nu la o parte din aceasta. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu nu este de acord cu o suprataxare a 

pensiilor. Domnia sa consideră că este necesar să se colecteze sumele restante 

de la companiile de stat. 

De asemenea, dna.dep.Lucreţia Roşca nu este de acord cu aprobarea 

acestei ordonanţe şi precizează că motivarea adusă de către Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială este pertinentă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi familie, 

a hotărât, cu 7 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă, întocmirea unui raport comun 

de respingere a ordonanţei de urgenţă, cu amendamente. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative privind 
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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 ( Pl x 444/2011), cu care este sesizată, în comun, cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.259 alin.(2) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare în scopul unei reglementări mai riguroase în ceea ce 

priveşte calculul contribuţiei de asigurări de sănătate asupra pensiilor care 

depăşesc 740 de lei. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 15 iunie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.53632 din 

19.09.2011nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem sesizaţi în 

comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a proiectului de lege. 

Au fost depuse o serie de amendamente din partea doamnei deputat 

Cristina Ancuţa Pocora, informează domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi arată că asigurările 

sociale de sănătate din România reprezintă principalul sistem de finanţare a 

ocrotirii sănătăţii populaţiei, fiind obligatorii pentru toţi cetăţenii români cu 

domiciliul în ţară, precum şi pentru cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat 

şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în 

România. Totodată, sistemul de asigurări sociale de sănătate funcţionează pe 
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baza principiului solidarităţii şi subsidiarităţii în constituirea şi utilizarea 

fondurilor, precum şi a dreptului alegerii libere de către asiguraţi a furnizorilor 

de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale şi a casei de 

asigurări de sănătate. Având în vedere că principala sursă de finanţare a 

sănătăţii o reprezintă bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, care acoperă doar o parte din necesarul de servicii pentru anul 2011, 

iar măsura propusă prin acest proiect de lege ar avea o influenţă negativă asupra 

bugetului fondului, domnia sa informează că Ministerul Sănătăţii nu susţine 

adoptarea acestui act normativ. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi familie, 

a hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de respingere 

a propunerii legislative. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 365/2011), cu care 

este sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de lege 

are ca obiect de reglementare modificarea art.259 alin.(3) şi alin (7) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul introducerii plăţii contribuţiei de asigurări 

sociale de sănătate pentru pensionarii cu venituri din pensii sub nivelul sumei 

impozabile, precum şi micşorarea perioadelor şi a cuantumului veniturilor 

asupra cărora se calculează contribuţia pentru persoanele care înregistrează 

restanţe. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a fost adoptat de către Senat 

în şedinţa din 18 mai 2011, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată (prin aprobare tacită). 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.53632 din 19.09.2011 

nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ această 

iniţiativă legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem sesizaţi în 

comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a proiectului de lege, 

informează domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi subliniază că, alin.(3) 

al art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a fost 

abrogat prin OUG nr.107/2010. Tot prin acest act normativ de modificare şi 

completare a prevederilor Legii nr.95/2006 s-au adus modificări asupra 

obligativităţii plăţii contribuţiei calculată asupra venituri din pensii. Astfel, nu 

se mai face diferenţierea obligaţiilor de plată la FNUASS asupra veniturilor din 

pensii în funcţie de nivelul supus impozitului pe venit, ci raportat la suma de 

740 lei. În acest context, Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei 

propuneri legislative. 

Dna.dep.Diana Tuşa consideră că această iniţiativă este foarte bună şi 

propune amânarea dezbaterilor pentru a putea fi amendată din punct de vedere 

juridic şi pentru a nu veni în contradicţie cu alte acte normative în vigoare. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia susţine opinia antevorbitorului său şi este de 

acord cu amânarea acestor dezbateri, în vederea unei documentări temeinice. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor asupra proiectului de 

lege este votată cu unanimitate de voturi.  
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La punctul cinci „Diverse” al ordinii de zi, în conformitate cu prevederile 

art.273 alin.(1) lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a deciziei 

Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din 19.09.2011 , 

Comisia pentru sănătate şi familie a procedat la audierea candidaţilor propuşi de 

grupurile parlamentare pentru numirea în Adunarea Reprezentanţilor Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 În zilele de 19 şi 20.09.2011 au fost audiaţi următorii candidaţi: 

- Porr Paul Jurgen ( propus de Grupul Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale); 

- Ion Burnei ( propus de Grupul Parlamentar al PSD); 

- Bogdan Nica ( propus de Grupul Parlamentar al PNL). 

În urma audierilor care au avut loc , Comisia pentru sănătate şi familie a 

votat în unanimitate şi propune Plenului Camerei Deputaţilor următoarele 

nominalizări pentru numirea în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate: 

- dl.Porr Paul Jurgen ( propus de Grupul Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale); 

- Ion Burnei ( propus de Grupul Parlamentar al PSD); 

- Bogdan Nica ( propus de Grupul Parlamentar al PNL). 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat studiu 

individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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