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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada 9-11 martie 2010 

  
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 09.03.2010 între orele 14,00 - 18,00, în ziua 

de 10.03.2010 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 11.03.2010 

între orele 9,00 - 12,30, având următoarea ordine zi: 

1. Audieri pe marginea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii. 

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 680/2009). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de dna.dep.Rodica 

Nassar, preşedintele Comisiei. 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

audierea reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, ai Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai Ministerului Finanţelor 

Publice pe marginea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii. 

În urma acestor audieri au rezultat principalele aspecte: 

- proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, în sensul autorizării caselor de asigurări de 

sănătate şi Casa Naţională de asigurări de sănătate să încheie în 

anul 2009 angajamentele legale suplimentare pentru servicii 

medicale şi medicamentele, cu termen de plată în anul 2010, în 

limita sumei de 2800 milioane lei; 

- pentru suplimentarea surselor de finanţare a 

sistemului public de sănătate, prin normă se propune folosirea 

sistemului de „clawback”, astfel că producătorii de medicamente 

prezenţi pe piaţa românească, prin intermediul deţinătorilor 

autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, participă 

trimestrial cu o contribuţie calculată în funcţie de volumul 

veniturilor realizate. Persoanele juridice care nu îşi îndeplinesc 

obligaţia de plată pierd dreptul de a li se deconta din Fondul 
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Naţional Unic de asigurări sociale contravaloarea 

medicamentelor comercializate; 

- Senatul a adoptat prezentul proiect de lege cu 

abrogarea punctelor 5-8 din ordonanţa de urgenţă, respectiv prin 

eliminarea tuturor prevederilor referitoare la aplicarea sistemului 

de „clawback”; 

- reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, ai Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai Ministerului Finanţelor 

Publice au susţinut adoptarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în forma 

emisă de Guvern. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2009 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 680/2009). 

În urma dezbaterilor au fost adoptate o serie de 

amendamente care vizează  în principal: 

- veniturile prevăzute la art.362 alin.(1) vor fi folosite, 

cu prioritate, pentru finanţarea programelor naţionale de 

sănătate; 
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- contribuţia datorată de către deţinătorii autorizaţiilor 

de punere pe piaţă a medicamentelor se va vira, trimestrial, în 

termen de 30 de zile de la data la care a fost cuantumul acesteia; 

- Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate vor elabora şi aproba normele de aplicare în termen 

de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei 

ordonanţe. 

Amendamentele adoptate de către Comisie modifică 

art.362 şi art.365 alin.(11), abrogă  alin.(12) al art.365 şi 

modifică art.II din ordonanţa de urgenţă. 

În finalul dezbaterilor Comisia pentru sănătate şi familie 

a hotărât, cu 8 voturi pentru şi 4 împotrivă,  adoptarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 

680/2009) cu amendamentele care vor face obiectul raportului. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 
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La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. 

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup 

Parlamentar al PD-L), dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) , iar  dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ) fiind absentă motivat . 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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