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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea 

suplimentării surselor pentru finanţarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, 
cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea 
suplimentării surselor pentru finanţarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
transmis cu adresa nr. Pl.x.337 din 20 mai 2010 şi înregistrat la comisie cu nr.23/156 din 21 mai 
2010. 
 Avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care este 
sesizată în fond. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin. 
(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
Decizională. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al art. 13 din 
ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, 
completarea cu alin.(2) al art. 73 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Intervenţiile legislative preconizate au drept obiectiv crearea unor surse suplimentare pentru 
finanţarea sectorului sanitar, altele decât cele alocate de la bugetul de stat. 
 Astfel, se propune ca un procent de cel puţin 5% din taxele şi amenzile aplicate prevăzute în 
actele normative susmenţionate să fie virat la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
pentru completarea sumelor necesare tratamentelor prevăzute în programele naţionale de sănătate, în 
special în tratamentele bolnavilor oncologici, cardiacilor care necesită intervenţii chirurgicale, 
precum şi celor care au nevoie de transplant de organe. 

Consiliul Legislativ, a avizat favorabil propunerea legislativă cu unele observaţii şi 
propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 39 din 18 ianuarie 2010. 

 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această propunere legislativă  în 
şedinţa din 17 mai 2010. 

Guvernul prin punctul său de vedere transmis cu adresa nr. 619/8.03.2010,  nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 08.06.2010. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, avizarea negativă a proiectului de lege . 

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

PREŞEDINTE 
Iulian IANCU 

 
 
            Consilier parlamentar. 
   Viorica Petraşcu 
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