
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie               Nr. 28/501/  15 decembrie  2003

BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm , alăturat, raportul la proiectul Legii asigurărilor private
de sănătate ( PL nr.392/2003), trimis comisiei pentru examinare, în fond, cu
adresa nr.392 din 23 iunie 2003, corelat cu propunerea legislativă privind
asigurările private de sănătate ( PL nr.372/2003) înaintată comisiei pentru
examinare, în fond, cu adresa nr.372 din 29 septembrie 2003.

La examinarea proiectului Legii asigurărilor private de sănătate ( PL
nr.392/2003), împreună cu propunerea legislativă  privind asigurările
private de sănătate ( PL nr.372/2003), în conformitate cu prevederile art.66
alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor a rezultat o sinteză a celor două
iniţiative legislative, materializată în prezentul raport.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de la
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ, precum şi punctul de
vedere al Guvernului nr.5481/DRP din 12.09.2003 .

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din
categoria legilor organice.

                PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR,

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



Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                       Nr. 28/501/ 15 decembrie 2003

R A P O R T
asupra proiectului Legii asigurărilor private de sănătate ( PL nr.392/2003)

1. Cu adresa nr.392 din 23 iunie 2003,  Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea în
fond, în procedură obişnuită, a  proiectului Legii asigurărilor private de sănătate ( PL nr.392/2003) . La întocmirea
raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă
şi protecţie socială, Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului
nr.5481/DRP din 12.09.2003 . În conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la
examinarea proiectului de lege s-a avut în vedere şi propunerea legislativă privind asigurările private de sănătate ( PL
nr.372/2003).

Proiectul Legii asigurărilor private de sănătate ( PL nr.329/2003) are ca obiect de reglementare introducerea în
România a sistemului facultativ de asigurare privată de sănătate. În reforma sistemului de sănătate din România, pe lângă
sistemul de asigurări sociale de sănătate care asigură finanţarea unui pachet de servicii medicale de bază, respectând
principiul solidarităţii şi subsidiarităţii, se prevede instituirea asigurărilor private de sănătate care să ofere beneficii
suplimentare în schimbul plăţii primelor de asigurare. Asigurările private de sănătate pot fi complementare, suplimentare şi
substitutive. Dacă primele 2 tipuri suportă total sau parţial plata serviciilor excluse parţial, total sau cele care care exced
pachetului de servicii de bază din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, tipul substitutiv suportă total sau parţial plata
pentru orice tip de servicii. Prin sistemul de asigurări private de sănătate se estimează că vor fi influenţate



practicile  actuale de gestionare a fondurilor destinate sănătăţii de către spitale şi casele de asigurări cu principii şi valori ale
sistemului privat.

Faţă de cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de
lege cu amendamentele care fac obiectul raportului.Propunerea legislativă privind asigurările private de sănătate ( PL
nr.372/2003) a fost preluată ca amendamente la proiectul Legii asigurărilor private de sănătate ( PL nr.392/2003).

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege şi propunerea legislativă fac parte din  categoria legilor
organice.

3. La dezbaterea proiectului de lege şi a propunerii legislative au participat ca invitaţi, în conformitate cu
prevederile art.51 şi 52 din regulamentul Camerei Deputaţilor dl.dr.Vasile Cepoi, secretar de stat, Ministerul Sănătăţii ,
dl.dr.Sorin Paveliu, director Departamentul de Imagine, Relaţii Externe, Colegiul Medicilor din România, doamna Eugenia
Erhan, director general, Direcţia generală buget , Ministerul Sănătăţii şi doamna Liliana Mihai, director, Direcţia juridică,
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate .

4. La lucrările comisiei din ziua de 11 � 13.11 şi 19.11.2003 , din totalul de 15 membri, au fost prezenţi 14
deputaţi , iar la lucrările comisiei din 25 şi 26.11.2003 au fost prezenţi 15 deputaţi.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.

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

� Legea asigurărilor private de
sănătate �

Nemodificat.



0. 1. 2. 3.

3

2. Capitolul I � titlu
�Dispoziţii generale �

Nemodificat.

3. Art.1
�Art.1. � Asigurările private de

sănătate pentru plata serviciilor medicale
constituie un sistem facultativ,
suplimentar celui de asigurări de
sănătate obligatoriu, care acoperă
asiguraţilor serviciile medicale în
condiţiile legislaţiei privind organizarea
şi funcţionarea sistemului de asigurări
sociale de sănătate.�

Nemodificat.

4. Art.2

�Art.2. � În sensul prezentei legi,
expresiile de mai jos se definesc după
cum urmează:

a) pachetul de servicii de bază �
reprezintă serviciile acoperite prin
asigurările sociale de sănătate, conform
prevederilor legale în vigoare;

b) pachetul suplimentar de servicii �
reprezintă serviciile acoperite în temeiul
unei asigurări private de sănătate,
stabilite în contractul de asigurare
privată de sănătate.�

Se propune ca art.2 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.2. � În sensul prezentei legi,
expresiile de mai jos se definesc după cum
urmează:

a) prin pachetul de servicii de bază ,
se înţeleg serviciile acoperite prin
asigurările sociale de sănătate, conform
prevederilor legale în vigoare;

b) prin pachetul suplimentar de
servicii , se înţeleg serviciile acoperite în
temeiul unei asigurări private de sănătate,
stabilite în contractul de asigurare privată
de sănătate.�

Pentru o exprimare
corectă.
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Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

5. Art.3
�Art.3. � (1) Asigurările private de

sănătate pot fi, în sensul prezentei legi,
asigurări de tip complementar,
suplimentar şi substitutiv.

(2) Asigurările private de sănătate de
tip complementar suportă total sau
parţial plata serviciilor excluse parţial de
către asigurările sociale de sănătate din
pachetul de bază, inclusiv coplăţile,
după caz.

(3) Asigurările private de sănătate de
tip suplimentar suportă total sau parţial ,
plata pentru serviciile care exced
pachetul de servicii de bază din sistemul
asigurărilor sociale de sănătate privind
furnizarea unui grad ridicat de confort,
accesul rapid la servicii medicale în
cazul listelor de aşteptare, servicii
medicale  speciale în străinătate şi alte
servicii.

Nemodificat.
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(4) Asigurările private de sănătate de
tip substitutiv suportă total sau parţial
plata pentru orice tip de servicii, inclusiv
pentru cele prevăzute la art.2 lit.a).�

6. Art.4
�Art.4. � (1) Sunt eligibili pentru

serviciile oferite de sistemul de asigurări
private de sănătate orice persoane,
cetăţeni români, cetăţeni străini sau
apatrizi cu domiciliul sau, după caz,
reşedinţa pe teritoriul României, care,
după îndeplinirea cerinţelor obligatorii
ale asigurărilor sociale de sănătate,
încheie contracte cu societăţi de
asigurări private de sănătate, denumite în
continuare asigurători, şi achită prima
de asigurare.

(2) Cetăţenii statelor membre ale
Uniunii Europene , precum şi cetăţenii
statelor cu care România a încheiat
acorduri, înţelegeri, convenţii sau
protocoale internaţionale de cooperare în
domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale
sunt eligibili pentru serviciile oferite de
sistemul de asigurări private de sănătate

Nemodificat.
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şi fără îndeplinirea cerinţelor obligatorii
ale asigurărilor sociale de sănătate, dacă
acordurile, înţelegerile, convenţiile sau
protocoalele încheiate între România şi
ţara respectivă, nu prevăd altfel.�

7. Art.5

�Art.5. � (1) Asiguraţii sunt
persoanele fizice care au un contract de
asigurare privată de sănătate încheiat cu
un asigurător, individual sau de către o
terţă persoană.

(2) Angajatorii, persoane fizice sau
juridice, pot să încheie contracte de
asigurare privată de sănătate pentru
angajaţii lor, individual sau în grup,
acordate ca beneficii adiţionale la
drepturile salariale ale acestora, în
scopul atragerii, selecţionării şi
stabilizării personalului angajat.

(3) Angajatorii prevăzuţi la alin.(2),
care înregistrează obligaţii neachitate
la scadenţă faţă de bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat,

Se propune ca art.5 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.5. � (1) Nemodificat.

(2) Nemodificat.

(3) Se elimină. Textul este în contradicţie
cu art.1 pct.3 din prezentul
raport care prevede că
asigurările private de



0. 1. 2. 3.

7

bugetele locale, bugetul asigurărilor
pentru şomaj, bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de
sănătate  şi/sau la diverşi furnizori,
precum şi instituţiile publice,
indiferent de sistemul de finanţare şi
de subordonare, nu pot încheia
contracte de asigurări private de
sănătate pentru angajaţii lor.�

___

___

(3) Orice unitate publică sau privată,
autorizată, prestatoare de servicii
medicale poate încheia contracte cu
societăţile de asigurări private de
sănătate , autorizate.

(4) Societăţile de asigurări private de
sănătate, autorizate, pot înfiinţa
cabinete medicale , spitale, farmacii şi
alte unităţi de servicii medicale, în
condiţiile legii.�

sănătate sunt facultative.
Restrângerea acestui drept
reprezintă o discriminare.

S-a preluat textul art.5
din propunerea legislativă
privind asigurările private
de sănătate; pentru corelare
cu art.1 pct.3 din prezentul
raport.

Pentru a asigura o mai
mare accesibilitate a
populaţiei la serviciile
medicale şi pentru a susţine
procesul de privatizare în
sistemul sanitar. S-a preluat
textul reformulat al art.8
alin.(1) din propunerea
legislativă privind
asigurările private de
sănătate.
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Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM), doamna
dep.Iulia Pataki (Grupul Parlamentar al
UDMR) , dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul
Parlamentar al PNL) , doamna
dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi dl.dep.farm.Ion
Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ) .

8. Art.6

�Art.6. � Asigurările private de
sănătate se realizează de către fiecare
asigurător sub formă de pachete de
servicii ale căror tarife se stabilesc în
funcţie de riscul individual.�

Se propune ca art.6 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.6. � Asigurările private de sănătate
oferite de societăţile de asigurări
private de sănătate sunt servicii
medicale şi farmaceutice ce se stabilesc
de către fiecare societate de asigurări
private de sănătate sub formă de pachete
de servicii, în funcţie de riscul individual.�

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) ,
dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul
Parlamentar al PSD ) , dl.dep.farm.Ion
Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ) şi
dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar
al PNL) .

Pentru o exprimare
corectă şi completă şi şi
pentru precizarea serviciilor
oferite în contractul de
asigurare privată de sănătate.
S-a preluat şi din textul art.6
alin.(1) din propunerea
legislativă privind
asigurările private de
sănătate.
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9. Art.7

�Art.7. � În sistemul asigurărilor
private de sănătate  alegerea furnizorilor
de servicii medicale este liberă.�

Se propune ca art.7 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.7. � În sistemul asigurărilor
private de sănătate  alegerea furnizorilor
de servicii medicale, de către asigurat şi
asigurator, este liberă.�

Autori: doamna dep.dr.Ana Florea
(Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale) , doamna dep.dr.Daniela Bartoş
(Grupul Parlamentar al PSD ) şi
dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

Pentru o exprimare clară
şi completă.

10. Capitolul II � titlu
�Înfiinţarea, autorizarea şi

funcţionarea societăţilor de asigurări
private de sănătate�

Nemodificat.

11. Art.8

�Art.8. � Activitatea de asigurare
privată de sănătate se desfăşoară de
asigurători înfiinţaţi şi autorizaţi în
conformitate cu prevederile legislaţiei
care reglementează activitatea de
asigurări.�

Se propune ca art.8 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.8. � Înfiinţarea, autorizarea şi
funcţionarea societăţilor de asigurări
private de sănătate se desfăşoară în
conformitate cu prevederile legislaţiei care
reglementează activitatea de asigurări.�

Pentru o exprimare clară
şi completă.

S-a preluat şi din textul
art.8 alin.(2) din
propunerea legislativă
privind asigurările private



0. 1. 2. 3.

10

Autori: dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul
Parlamentar al PNL) , dl.dep.dr.Liviu
Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) şi
doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

de sănătate.

12. Art.9

�Art.9. � Asigurătorii pot funcţiona
numai dacă au ca obiect de activitate
asigurări private de sănătate.�

Se propune ca art.9 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.9. � Asigurătorii pot funcţiona
numai dacă au ca obiect de activitate şi
asigurări private de sănătate.�

Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

Pentru o exprimare
corectă.

13. Art.10
�Art.10. � Autorizarea asigurătorilor

se efectuează, în condiţiile legii, de către
Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor.�

Nemodificat.
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14. Art.11

�Art.11. � (1) Asigurătorii au
obligaţia reasigurării, în condiţiile legii.

(2) Operaţiunile de reasigurare
completează activitatea de asigurare
prin cedarea şi primirea unor riscuri
de pe piaţă serviciilor medicale.�

Se propune ca art.11 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.11. � (1) Nemodificat.

(2) Operaţiunile de reasigurare
completează activitatea de asigurare .�

Autori: dl.dep.Gheorghe Popescu
(Grupul Parlamentar al PSD ),
dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
Parlamentar al PSD )  şi dl.dep.dr.Ludovic
Abiţei (Grupul Parlamentar al PRM) .

Textul eliminat  nu este de
nivelul legii.

15. Art.12
�Art.12. � Conducerea asigurătorilor

care desfăşoară  activitatea de asigurări
private de sănătate se exercită în
conformitate cu prevederile legislaţiei
care reglementează activitatea de
asigurare, completată cu prevederile
legislaţiei comerciale.�

Nemodificat.
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16. Capitolul III � titlu

�Activităţile societăţii de asigurări
private de sănătate�

Se propune ca titlul Capitolului III să
se reformuleze după cum urmează:

�Activităţile societăţilor de asigurări
private de sănătate�

Autor: doamna dep.Constanţa Popa
(Grupul Parlamentar al PRM) .

Pentru o exprimare
corectă.

17. Art.13

�Art.13. � (1) Asigurătorii îşi
desfăşoară activitatea pe bază de
contracte încheiate cu asiguraţii pentru
asigurări individuale şi cu angajatorii
pentru asigurări de grup.

___

Se propune ca art.13 să se reformuleze
după cum urmează:

� Art.13. � (1) Activitatea de asigurări
private de sănătate se derulează pe bază
de contract între părţi şi a
documentului de asigurare, denumit
poliţa de asigurare.

(2) Activităţile de asigurări private
de sănătate se derulează pe bază de
contract cu furnizorii de servicii
medicale şi farmaceutice şi cu persoane
fizice sau juridice, în calitate de
asiguraţi sau asiguratori.

S-a preluat textul art.2
alin.(2) din propunerea
legislativă privind
asigurările private de
sănătate. Pentru o
exprimare corectă şi
completă.

S-a preluat textul art.14
alin.(1) din propunerea
legislativă privind
asigurările private de
sănătate.



0. 1. 2. 3.

13

(2) Asigurarea privată de sănătate este
operaţiunea prin care un asigurător
constituie, pe principiul mutualităţii, un
fond de asigurare, prin contribuţia unui
număr de asiguraţi, expuşi la producerea
unor riscuri şi îi indemnizează pe cei
care apelează la utilizarea pachetului
suplimentar de servicii medicale pe
seama fondului alcătuit din primele
încasate, precum şi pe seama celorlalte
venituri rezultate ca urmare a activităţii
desfăşurate.�

Alin.(2) devine alin.(3) nemodificat.

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna
dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul
Parlamentar al PSD ) , dl.dep.farm.Ion
Burnei (Grupul Parlamentar al PSD ) şi
dl.dep.dr.Ludovic Abiţei (Grupul
Parlamentar al PRM) .

Prin renumerotare.

18. Art.14
�Art.14. � Asigurătorii vor preciza în

contractul de asigurare pachetul
suplimentar de servicii, în condiţiile
art.2 lit.b), serviciile medicale excluse
sau cele pentru care se aplică restricţii.�

Nemodificat.
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19. Art.15

�Art.15. � (1) Asigurătorii sunt
obligaţi ca la încheierea contractului de
asigurare să informeze asiguratul asupra
drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în
contract, să se asigure că informaţiile au
fost corect însuşite, în vederea protejării
intereselor asiguraţilor.

(2) Informaţiile oferite celor
interesaţi să încheie un contract de
asigurări private de sănătate trebuie
să includă şi date despre tarifele
practicate pe piaţa serviciilor
medicale pentru care urmează să se
încheie asigurarea.

(3) Informaţiile privind starea de
sănătate a asiguraţilor conţinute de
contractele de asigurări au caracter
profesional şi confidenţial. Divulgarea
informaţiei asupra stării de sănătate a
asiguraţilor se face numai cu
permisiunea expresă a acestora sau în
situaţiile prevăzute de lege.�

Se propune ca art.15 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.15. � (1) Asiguraţii au dreptul de
a fi informaţi în detaliu de societatea de
asigurări private de sănătate despre
serviciile medicale acordate, primele de
asigurare, drepturile şi obligaţiile
contractuale.

(2) Se elimină.

(2) Societăţile de asigurări private de
sănătate au obligaţia de a prezenta
datele necesare privind drepturile şi
obligaţiile persoanei asigurate la
încheierea contractului de asigurare cu
aceasta. Informaţiile cuprinse în contract
au caracter condifenţial şi nu pot fi
divulgate de societatea de asigurări
private de sănătate unor terţi , excepţie

S-a preluat textul art.15
alin.(1) din propunerea
legislativă privind
asigurările private de
sănătate.

Textul se regăseşte în
art.15 alin.(1) pct.19 din
prezentul raport.

S-a preluat textul art.14
alin.(2) din propunerea
legislativă privind
asigurările private de
sănătate.

Pentru o exprimare clară
şi corectă.
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făcând cazurile  prevăzute de lege.�

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna
dep.Iulia Pataki (Grupul Parlamentar al
UDMR) ,  dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul
Parlamentar al PNL) şi dl.dep.dr.Liviu
Dragoş (Grupul Parlamentar al PNL) .

20. Art.16
�Art.16. � Decontarea cheltuielilor

către furnizorii de servicii medicale
acordate asiguraţilor se efectuează pe
baza documentelor justificative ale
efectuării acestora.�

Nemodificat.

21. Art.17

�Art.17. � Redresarea, reorganizarea,
dizolvarea şi lichidarea asigurătorilor se
efectuează conform prevederilor legale
în vigoare.�

Se propune ca art.17 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.17. � Lichidarea, dizolvarea,
reorganizarea şi falimentul societăţilor
de asigurări private de sănătate se fac
conform prevederilor legale în vigoare.�

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) şi
dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar
al PNL) .

S-a preluat textul
reformulat al art.14 alin.(5)
din propunerea legislativă
privind asigurările private
de sănătate.
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22. Capitolul IV � titlu
�Contractul de asigurare privată de

sănătate�

Nemodificat.

23. Art.18

�Art.18. � (1) Relaţiile dintre asigurat
şi asigurător, drepturile şi obligaţiile
fiecărei părţi se stabilesc prin contractul
de asigurare privată de sănătate,
redactat în formă scrisă şi semnat de
ambele părţi.

(2) Contractul de asigurare privată de
sănătate trebuie să conţină:

a) numele şi adresele înregistrate ale
părţilor contractante, seria şi numărul de
înmatriculare al contractului, codul unic
de înregistrare şi numărul de înregistrare
al asigurătorului de la Registrul
Comerţului;

b) tipul şi volumul serviciilor
medicale şi a altor servicii;

c) condiţiile de asigurare a
serviciilor care sunt garantate de
asigurător pentru asiguraţi;

Se propune ca art.18 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.18. � (1) Relaţiile dintre asigurat şi
asigurător, drepturile şi obligaţiile fiecărei
părţi se stabilesc prin contractul de
asigurare privată de sănătate.

(2) Contractul de asigurare privată de
sănătate trebuie să conţină:

a) numele şi adresele înregistrate ale
părţilor contractante, seria şi numărul de
înmatriculare al contractului, codul unic
de înregistrare şi numărul de înregistrare
al asigurătorului de la Registrul
Comerţului;

b) tipul şi volumul serviciilor medicale
şi a altor servicii;

c) condiţiile de asigurare a serviciilor
care sunt garantate de asigurător pentru
asiguraţi;

Menţiunea eliminată nu
este necesară.
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d) data începerii şi data încetării
răspunderii;

e) primele de asigurare, termenul şi
modul de plată;

f) sumele asigurate;
g) alte elemente care stabilesc

drepturile şi obligaţiile părţilor.�

d) data începerii şi data încetării
asigurării ;

e) primele de asigurare, termenul şi
modul de plată;

f) sumele asigurate;
g) alte elemente care stabilesc

drepturile şi obligaţiile părţilor.�

Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

Pentru o exprimare
corectă.

24. Art.19

�Art.19. � Prin contractul de asigurare
privată de sănătate, asiguratul se obligă
să plătească o primă de asigurare privată
de sănătate asigurătorului, iar aceasta se
obligă, ca la producerea unuia din
riscurile asumate prin contract, să
plătească în numele asiguratului, tipul şi
volumul de servicii medicale şi alte
servicii primite de la furnizorii de
servicii medicale, în limitele şi la
termenele convenite cât şi cheltuielile
conexe legate de serviciile respective.�

Se propune ca art.19 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.19. � Prin contractul de asigurare
privată de sănătate, asiguratul se obligă să
plătească o primă de asigurare privată de
sănătate asigurătorului, iar aceasta se
obligă, ca la producerea unuia din riscurile
asumate prin contract, să plătească în
numele asiguratului, tipul de servicii
medicale, în funcţie de cantitatea şi
calitatea actului medical şi riscul
individual şi alte servicii primite de la
furnizorii de servicii medicale, în limitele
şi la termenele convenite cât şi
cheltuielile conexe legate de serviciile
respective.�

S-a preluat din textul
art.6 alin.(2) din
propunerea legislativă
privind asigurările private
de sănătate pentru o
exprimare completă.
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Autori: dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Ion
Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) şi
dl.dep.Gheorghe Popescu (Grupul
Parlamentar al PSD ) .

25. Art.20

�Art.20. � Prima de asigurare privată
de sănătate se va achita asigurătorului de
către persoana fizică sau de angajator
care încheie contractul de asigurare
privată de sănătate.�

Se propune ca art.20 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.20. � Prima de asigurare privată de
sănătate se  achită asigurătorului de către
persoana fizică sau de angajator care
încheie contractul de asigurare privată de
sănătate.�

Autor: doamna dep.Iulia Pataki (Grupul
Parlamentar al UDMR) .

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

26. Art.21

�Art.21. � Persoana care urmează să
încheie  contractul de asigurare
privată de sănătate este obligată să
prezinte starea sănătăţii sale şi
informaţii privitoare la riscuri de
îmbolnăvire existente. Asigurătorul
poate solicita efectuarea unui examen
medical pentru evaluarea stării de

Se propune ca art.21 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.21. - Asigurătorul poate solicita
informaţii privind starea de sănătate a
asiguratului , precum şi efectuarea unui
examen medical pentru evaluarea stării de
sănătate a solicitantului de către un
furnizor de servicii medicale desemnat de
acesta.�

Asigurarea privată de
sănătate nu este obligatorie
şi, în consecinţă, asiguratul
nu poate fi obligat să
plătească examenul medical
de evaluare a stării de
sănătate.
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sănătate a solicitantului de către un
furnizor de servicii medicale desemnat
de aceasta.�

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) , doamna
dep.Iulia Pataki (Grupul Parlamentar al
UDMR) , doamna dep.dr.Ana Florea
(Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale) şi dl.dep.dr.Ion Luchian
(Grupul Parlamentar al PNL) .

27. Art.22

�Art.22. � Asigurările private de
sănătate rambursează cheltuielile
asiguratului pentru servicii medicale în
condiţiile prevăzute în contractul de
asigurare privată de sănătate.�

Se propune ca art.22 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.22. � Societăţile de asigurări
private de sănătate decontează
contravaloarea serviciilor medicale
probate conform contractului şi poliţei
de asigurare.�

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) şi
dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul Parlamentar
al PNL) .

Pentru o exprimare clară
şi completă.S-a preluat
textul art.2 alin.(3) din
propunerea legislativă
privind asigurările private
de sănătate.

28. Art.23

�Art.23. � Primelor de asigurări
private de sănătate li se aplică
următoarele reguli:

Se propune ca art.23 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.23. � Cheltuielile cu asigurările
private de sănătate, efectuate de
persoana fizică sau de către angajator,
sunt deductibile fiscal.�

S-a preluat textul art.4
din propunerea legislativă
privind asigurările private
de sănătate. Pentru a
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a) în cazul asigurărilor individuale,
primele de asigurări private de sănătate
se deduc din venitul anual brut
impozabil al asiguraţilor, în limita a
maxim 2 % din venitul anual global
impozabil după deducerile de bază,
suplimentare şi contribuţiile obligatorii;

b) în cazul angajatorilor, cheltuielile
reprezentând primele de asigurări private
de sănătate suportate de aceştia conform
art.5 alin.(2), sunt deductibile fiscal în
limita a maxim 2 % din fondul de salarii
aferent angajaţilor asiguraţi.�

Autori: dl.dep.dr.Liviu Dragoş (Grupul
Parlamentar al PNL), dl.dep.dr.Ion
Luchian (Grupul Parlamentar al PNL) ,
dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
Parlamentar al PSD ) şi doamna dep.Iulia
Pataki (Grupul Parlamentar al UDMR) .

încuraja dezvoltarea
sistemului de asigurări
private de sănătate, vizând
îmbunătăţirea stării de
sănătate a populaţiei, este
necesară deductibilitatea
fiscală integrală a acestor
cheltuieli.

29. Art.24
�Art.24. � Diferendele survenite între

asigurător şi furnizorii de servicii
medicale se aplanează pe cale amiabilă.
În cazul imposibilităţii rezolvării pe cale
amiabilă, litigiile sunt deduse instanţelor
judecătoreşti legal competente.�

Nemodificat.
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30. Art.25
�Art.25. � Neînţelegerile survenite

între asigurat şi asigurător se
soluţionează în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare şi cele
din contractul încheiat între părţi.�

Nemodificat.

31. Capitolul V � titlu
�Supravegherea specializată a

asigurărilor private de sănătate�

Nemodificat.

32. Art.26
�Art.26. � Asigurătorii au obligaţia să

să organizeze proceduri de control intern
pentru a asigura desfăşurarea activităţii
în conformitate cu cerinţele legale şi
prudenţiale.�

Nemodificat.

33. Art.27
�Art.27. � Asigurătorii angajează un

auditor financiar independent, autorizat
să desfăşoare această activitate în
România.�

Nemodificat.
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34. Art.28

�Art.28. � Ministerul Sănătăţii şi
Familiei are obligaţia de a supraveghea
respectarea legislaţiei în vigoare din
domeniul medical prin persoane
împuternicite în acest scop de ministrul
sănătăţii şi familiei .�

Se propune  ca art.28 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.28. � Ministerul Sănătăţii are
obligaţia de a supraveghea respectarea
legislaţiei în vigoare din domeniul medical
şi farmaceutic prin persoane
împuternicite în acest scop de ministrul
sănătăţii.�

Autor : doamna dep.Iulia Pataki
(Grupul Parlamentar al UDMR) .

Pentru o exprimare
corectă şi completă.

35. Art.29

�Art.29. � Personalul Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor este obligat
să păstreze secretul profesional privind
informaţiile primite. Furnizarea oricărei
informaţii se poate face numai pe baza
declaraţiei de consimţământ a
persoanelor fizice, respectiv a
angajatorilor vizate sau în cazurile
prevăzute de lege � cerere scrisă a
procuraturii sau a instanţei
judecătoreşti.�

Se propune  ca art.29 să se reformuleze
după cum urmează:

�Art.29. � Personalul Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor este obligat
să păstreze secretul profesional privind
informaţiile primite. Furnizarea oricărei
informaţii se poate face numai pe baza
consimţământului persoanelor fizice
vizate  sau a angajatorilor vizaţi sau în
cazurile prevăzute de lege , prin cerere
scrisă a procuraturii sau a instanţei
judecătoreşti.�

Pentru o exprimare mai
clară şi corectă.
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Autor : doamna dep.Iulia Pataki
(Grupul Parlamentar al UDMR) .

36. Art.30
�Art.30. � Asigurătorii vor oferi, la

solicitarea Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, informaţiile şi documentele
privitoare la asigurările private de
sănătate pentru care sunt autorizaţi să
funcţioneze.�

Nemodificat.

37. Capitolul VI � titlu
�Sancţiuni�

Nemodificat.

38. Art.31
�Art.31. � Prezentarea cu rea credinţă

de informaţii nereale , de către
solicitantul contractului de asigurare, cu
privire la starea sa de sănătate poate
conduce la rezilierea contractului.�

Nemodificat.

39. Art.32
�Art.32. � Neplata cheltuielilor către

furnizorii de servicii medicale sau plata
cu întârziere care depăşeşte 30 de zile de
la data scadenţei de către asigurător,
atrage după sine calcularea de penalităţi

Nemodificat.
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conform prevederilor stipulate în
contract.�

40. Art.33
�Art.33. � Neplata primelor de

asigurare de către persoane fizice sau
de angajatori către asigurător timp de
30 de zile de la data scadenţei, atrage
rezilierea contractului de asigurare de
către asigurător în condiţiile
prevăzute în contract.�

Se propune ca art.33 să se elimine.

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim
(Grupul Parlamentar al PRM) , Comisia
pentru muncă şi protecţie socială şi
Consiliul Economic şi Social.

Întrucât există în
contractele de asigurare
individuale o dată scadentă
pentru plata primelor de
asigurare, care diferă de la o
societate de asigurări la alta.

41. Art.34
�Art.34. � Încălcarea dispoziţiilor

prezentei legi şi a normelor de aplicare a
acesteia se constată de către personalul
împuternicit prin ordin comun al
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor.�

Art.34 devine art.33.
Nemodificat.

Prin renumerotare.

42. Capitolul VII � titlu
�Dispoziţii tranzitorii şi finale�

Nemodificat.
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43. Art.35

�Art.35. � Dispoziţiile prezentei legi
se completează, după caz, cu cele
privind legislaţia privind societăţile de
asigurare şi supravegherea asigurărilor.�

Se propune ca art.35 , care devine
art.34 , să se reformuleze după cum
urmează:

�Art.35. � Dispoziţiile prezentei legi se
completează, după caz, cu cele referitoare
la legislaţia privind societăţile de
asigurare şi supravegherea asigurărilor.�

Autor: dl.dep.dr.Constantin Florentin
Moraru (Fără apartenenţă la un grup
parlamentar ) .

Prin renumerotare.

Pentru o exprimare
corectă.

44. Art.36

�Art.36. � Ministerul Sănătăţii şi
Familiei va elabora şi va supune
Guvernului, spre aprobare, în termen de
60 de zile de la data publicării prezentei
legi în Monitorul Oficial al României ,
Partea I, normele metodologice de
aplicare a acesteia, cu avizul Comisiei
de Supraveghere a Asigurărilor.�

Se propune ca art.36, care devine
art.35, să se reformuleze după cum
urmează:

�Art.35. � Ministerul Sănătăţii
împreună cu Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor vor elabora normele
metodologice şi instrucţiunile de aplicare
a prezentei legi , în termen de 90 de zile
de la publicarea ei  în Monitorul Oficial al
României , Partea I. �

Autori: doamna dep.dr.Daniela Bartoş
(Grupul Parlamentar al PSD ) , doamna
dep.Iulia Pataki (Grupul Parlamentar al
UDMR) şi dl.dep.dr.Ion Luchian (Grupul
Parlamentar al PNL) .

S-a reformulat din textul
art.17 din propunerea
legislativă privind
asigurările private de
sănătate şi prin menţionarea
unui termen de elaborare a
normelor metodologice şi a
instrucţiunilor de aplicare
ale legii, rezonabil.
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45. Art.37
�Art.37. � Prezenta lege intră în

vigoare la 90 de zile de la data publicării
ei în Monitorul Oficial al României ,
Partea I .�

Nemodificat.

II. AMENDAMENTE RESPINSE

În cursul dezbaterii în comisie următoarele amendamente au fost respinse:
Nr.
crt.

Textul iniţial Amendamentul propus şi autorul
acestuia

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. ___ Domnul dep.Gheorghe Popescu

(Grupul Parlamentar al PSD )  nu a fost
de acord cu introducerea  textului de la
alin.(4) nou al art.5.

1. Acest drept nu este
reglementat în legislaţia în
vigoare. Legea spitalelor nu
dispune în acest sens.

2. Textul propus şi
aprobat de către comisie
permite o mai mare
adresabilitate şi
accesabilitate a populaţiei la
serviciile medicale de
calitate şi o susţinere a
procesului de privatizare în
sistemul sanitar.
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2. Art.21 Domnul dep.Gheorghe Popescu
(Grupul Parlamentar al PSD )  a propus
menţinerea textului art.21 din proiectul de
lege, în forma prezentată.

1. Există limite şi
plafoane de asigurare privată
de sănătate şi, în funcţie de
acestea acest sistem, se
aplică sau nu. Nici o
societate privată de sănătate
nu-şi va asuma riscul de a
încheia contractul de
asigurare fără efectuarea
examenului medical.

2. Asigurarea privată de
sănătate nu este obligatorie
şi, în consecinţă, asiguratul
nu poate fi obligat la plata
examenului de evaluare a
stării de sănătate. Textul din
proiectul de lege este mult
prea restrictiv.

                       PREŞEDINTE,                                                                                                  SECRETAR,
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