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La lucrările comisiei sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi 

motivat 3. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ovidiu 

Brînzan, vicepreşedintele comisiei. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Discuţii asupra propunerii legislative privind 

asigurările sociale de sănătate, aflată în dezbaterea Senatului. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan, vicepreşedintele 

comisiei, după introducerea sistemului de asigurări sociale de 

sănătate, prin Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, la 

evaluarea rezultatelor şi performanţelor s-au constatat numeroase 

disfuncţionalităţi, ca şi apariţia unor situaţii nereglementate prin lege. 
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Revizuirea cadrului legislativ se impune pentru corectarea 

deficienţelor şi armonizarea evoluţiei sectorului sanitar cu realităţile 

sociale şi economice curente. 

Prin prezenta propunere legislativă privind asigurările 

sociale de sănătate, iniţiată de un grup de senatori şi deputaţi de pe 

întregul eşicher politic o prioritate majoră este stabilirea clară a 

responsabilităţilor, atribuţiilor şi obligaţiilor care revin partenerilor din 

sistemul de asigurări, respectiv Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, asociaţii 

profesionale medicale, asiguraţii şi asociaţiile care îi reprezintă. 

Ministerul Sănătăţii, ca autoritate centrală de stat în 

domeniul ocrotirii şi promovării sănătăţii, are responsabilitatea de a 

decide necesarul global financiar pentru asigurarea stării de sănătate 

a populaţiei. De asemenea, Ministerul Sănătăţii  coordonează şi 

controlează respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor sociale de 

sănătate şi ia măsurile administrative necesare pentru funcţionarea 

sistemului de îngrijiri de sănătate. De asemenea, Ministerul Sănătăţii 

are obligaţia de a stabili preţurile de înregistrare CIP ale 

medicamentelor şi metodologia pentru stabilirea preţurilor cu 

amănuntul, fiind responsabil de asigurarea cu medicamente a 

populaţiei. 

Pentru buna funcţionare a sistemului de asigurări sociale 

de sănătate, arată în continuare dl.dep.dr.Alexandru Ciocâlteu, este 

necesară coordonarea unitară a tuturor caselor de asigurări de către 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi constituirea 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate are reprezentare în Guvern prin 
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preşedinte şi avizează actele normative care au incidenţă asupra 

constituirii şi utilizării Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate. Casele de asigurări de sănătate judeţene trebuie să 

păstreze autonomia în ceea ce priveşte colectarea contribuţiaei şi 

utilizarea fondului, încheierea contractelor de furnizare a serviciilor 

medicale prin negociere cu partenerii, dar răspund în faţa Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce 

le revin prin lege. 

Dl.Dep.dr.Renică Diaconescu solicită cuvântul şi arată că, 

pentru a fi ferită de ingerinţe politice şi pentru a avea autonomie 

financiară în derularea fondurilor, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate trebuie să fie o instituţie publică, sub controlul Parlamentului 

şi cu un consiliu de administraţie alcătuit din reprezentanţii 

Guvernului, Preşedinţiei, Parlamentului şi partenerilor sociali, inclusiv 

ai asiguraţilor. 

Pentru a promova descentralizarea, conducerea Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate este consiliată de un comitet 

tehnic consultativ, format din preşedinţi – directori generali ai caselor 

de asigurări, în scopul creării unui proces de feed-back între nivelul 

judeţean şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate trebuie să 

fie aprobat de către Parlament, la propunerea Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, subliniază în continuare dl.dep.dr.Bonis Istvan. 

 În propunerea legislativă, sunt stipulate relaţiile 

contractuale dintre casele de asigurări şi furnizorii de servicii 

medicale, medicamente sau aparatură medicală, obligaţiile fiecăruia 

dintre parteneri, metodologia decontării precum şi modul de 
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decontare între casele de asigurări pe principiul „banul urmează 

pacientul”. De asemenea, se precizează serviciile medicale care 

urmează a fi decontate din Fondul naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate. 

Constatându-se deficiente în ceea ce priveşte calitatea 

actului medical, intervine dl.dep.dr.Ion Luchian, a fost necesară 

introducerea în propunerea legislativă a unor criterii privind calitatea 

serviciilor medicale şi a prevederilor ca toti furnizorii care intră în 

relaţii contractuale cu casele de asigurări să fie, în mod obligatoriu, 

acreditaţi. Pentru a nu se crea confuzii, s-au definit clar termenii 

folosiţi în această lege, precum servicii medicale, pachet de servicii, 

furnizori, autorizare, acreditare, contractare, etc. 

Dl.dep.dr.Aurel Nechita solicită cuvântul şi precizează că, 

având responsabilitatea asigurării stării de sănătate a populaţiei, 

statul are obligaţia de a lua măsuri, ce au impact asupra sănătăţii 

publice, mai ales în ceea ce priveşte bolnavii fără venituri, cu 

afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate, persoanele cu 

handicap, copiii 0-3 ani, gravide, lăuze. 

De asemenea, prin modificările propuse, sunt reglementate 

activităţile de învăţământ şi cercetare medicală, mai ales în ceea ce 

priveşte finanţarea, pentru a fi puse de acord cu noile acte normative 

în aceste domenii. 

În prezenta propunere legislativă, arată în continuare 

dl.dep.dr.Corneliu Dida, s-a introdus un capitol privind sancţiunile, 

răspunderea juridică, infracţiunile, contravenţiile şi răspunderea 

materială. 
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În privinţa patrimoniului se stabileşte, prin lege, că 

succesorul universal al fostei Case de asigurări sociale din România, 

este Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Ulterior depunerii propunerii legislative privind asigurările 

sociale de sănătate, la Senat, precizează dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan, 

Guvernul a emis Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 

privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de 

sănătate. 

Faţă de cadrul legislativ instituit prin Legea nr.145/1997 şi 

faţă de prezenta propunere legislativă, au fost reglementate, în 

principal, următoarele aspecte: 

- asigurarea unei conduceri democratice a sistemului de 

asigurări sociale de sănătate prin participarea delegaţilor asiguraţilor 

de pe întreg teritoriul ţării la reglementările importante, sistemul 

anterior excluzând practic alegerile prevăzute iniţial care erau greu de 

îndeplinit. Potrivit prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate, 

nr.145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, la finele anului 

2002 ar trebui să fie organizate alegeri pentru organele de conducere 

ale caselor de asigurări de sănătate, acţiune cu implicaţii financiare 

importante, estimate la peste 500 miliarde lei. Concomitent, s-a 

urmărit asigurarea unei coerenţe a sistemului prin numirea 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, acesta fiind 

secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii şi ordonator principal 

de credite cu delegaţie; 

- întrucât statul are responsabilitatea asigurării stării de 

sănătate a populaţiei, luarea unor măsuri cu impact asupra sănătăţii 

publice, mai ales în ceea ce priveşte bolnavii fără venituri, cu 
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afecţiuni tratate în cadrul programelor de sănătate finanţate şi din 

bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate; 

- definirea mai clară a categoriilor de contribuabili, a bazei 

de calcul a contribuţiei de asigurări de sănătate, precum şi termenele 

de plată a contribuţiei; 

- aprobarea bugetului Fondului unic de asigurări sociale de 

sănătate ca fond special, evidenţiat distinct în cadrul legii anuale a 

bugetului de stat. 

După epuizarea acestor discuţii, membrii comisiei au 

procedat la studiul individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN 
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