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Comisia pentru Sănătate şi Familie        Nr. 28/293 / 8 decembrie  2011 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 5 – 8 decembrie  2011 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 5.12.2011 sunt prezenţi 17 

deputaţi, iar în zilele de 6, 7 şi 8 decembrie 2011 sunt prezenţi 16 deputaţi 

din totalul de 17 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitaţi: 

- dl.Ladislau Ritli – ministrul sănătăţii; 

- dl.Cristian Anton Irimie - secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- dl.Dorin Ionescu – director Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate; 

- dna.Leana Stoia – director Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate; 

- dna.Elena Radu - director general Ministerul Finanţelor 

Publice. 



Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului  Legii bugetului de stat pe 

anul 2012 (PL x 692/2011) - sesizare în comun cu Comisia pentru 

sănătate publică a Senatului. 

   2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2011 ( PL x 650/2011)- sesizare în comun cu 

Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( Plx 

658/2011). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii celor două comisii de 

sănătate au procedat la dezbaterea şi avizarea Proiectului  Legii bugetului 

de stat pe anul 2012 (PL x 692/2011). 

Dna dep.Rodica Nassar, preeşdintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie din Camera Deputaţilor, informează că prezentul proiect de Lege 

prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2012 veniturile pe capitole şi 

subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de 

credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe 

nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii. 

Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pentru anul 2012 constituit în baza 

prevederilor Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, sunt echilibrate, respectiv în sumă 
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de 17,8 miliarde atât la venituri cât şi la cheltuieli, fiind în creştere faţă de 

anul 2011 cu 4,68%. 

În anul 2012, fondurile alocate Ministerului Sănătăţii prezintă o 

creştere de 13,45%, datorată în mare parte creşterii sumelor alocate din 

bugetul de stat care înregistrează o creştere de 24,96%, respectiv a 

sumelor provenite din fonduri externe nerambursabile (44,79%). 

Pentru anul 2012, cotele de contribuţii pentru asigurările de 

sănătate, prevăzute de Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, se stabilesc, potrivit legii, astfel: 

a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la 

art.258 din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la 

art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006 (membri misiunilor diplomatice, 

cetăţeni străini, apatrizi şi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au 

obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse. 

De asemenea, în bugetul Ministerului Sănătăţii, la capitolul 

„Asigurări şi asistenţă socială” sunt prevăzute sume reprezentând 

contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de pensionarii cu 

venituri din pensii mai mici de 740 lei, care se suportă de la bugetul de 

stat, conform art.260 alin.(1) lit.a1) din Legea nr.95/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, conchide domnia sa. 

În continuare, dna.dep.Rodica Nassar acordă cuvântul domnului 

ministru Ladislau Ritli, pentru a face o scurtă prezentare a bugetului pe 

anul 2012. 

Dl.Ladislau Ritli, ministrul sănătăţii, informează că bugetul 

pentru anul 2012 este structurat cu prudenţă şi responsabilitate precum 

bugetul întregii ţări în totalitatea sa, acesta fiind de 5.470 de miliarde lei, 
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în uşoară creştere faţă de anul trecut, cu un procent de aproximativ 4% 

din PIB. Domnia sa menţionează că din aceşti bani pentru medicina 

primară se vor aloca aproximativ 15% şi va fi suplimentat numărul de 

asistenţi sociali cu 25%, în special în mediul rural, pentru a asigura 

asistenţă medicală tinerelor mame, femeilor însărcinate, nou-născuţilor, 

programelor de vaccinări şi programelor naţionale care urmează să fie 

comasate. De asemenea, domnia sa informează pe cei prezenţi că se vor 

suplimenta locurile pentru rezidenţi cu aproximativ 200, la solicitarea 

acestora. Totodată, ministrul sănătăţii precizează că se va asigura 

finalizarea sau continuarea proiectelor prioritare de investiţii, cum ar fi 

Institutul Oncologic de la Iaşi, acesta presupunând un efort financiar 

destul de important. şi se va finaliza Institutului Oncologic Iaşi. 

În continuarea dezbaterilor, dna.dep.Rodica Nassar, invită pe 

dl.Lucian Duţă, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

pentru a-şi exprima opinia asupra bugetului alocat instituţiei pe care o 

conduce. 

Dl.Lucian Duţă informează că bugetul alocat CNAS pentru anul 

2012 este de 17,7 miliarde lei, cu 7% mai mult decât în anul 2011. 

Domnia sa menţionează că potrivit proiectului de act normativ există o 

creştere de 13,3% a bugetului pentru medicamentele cu şi fără contribuţie 

personală,  de 19% la dializă, de 14,3% la asistenţa medicală primară, de 

10,3% în paraclinic şi de 7% la spitale, în timp ce cheltuielile de 

administrare şi funcţionare sunt mai mici cu 1,8% decât în 2011. 

Referitor la taxa clawback, care trebuia să fie colectată de 

manageri în anul 2009, domnia sa informează că din aceşti bani au fost 

încasaţi doar 20 de milioane lei, iar în acest moment ANAF se ocupă de 

colectarea lor, estimându-se că va fi adunată o sumă de aproximativ 400-

500 de milioane lei. 
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În ceea ce priveşte coplata, dl.Lucian Duţă menţionează că rolul 

acesteia este de a se face ordine în sistem, nu de a mări contribuţia pentru 

sănătate şi de a descuraja abuzul de adresabilitate către spitale, sumele 

datorate fiind modice. 

Dna.Rodica Nassar, preşedintele comisiei doreşte să cunoască 

care sunt motivele pentru care, potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 104/2009 nu au fost colectate fondurile din aplicarea taxei 

clawback. 

Referitor la taxa clawback, care trebuia să fie colectată de 

manageri în anul 2009, dl.Lucian Duţă informează că din sumele datorate 

au fost încasaţi doar 20 de milioane lei, iar în acest moment ANAF se 

ocupă de colectarea lor, estimându-se că va fi adunată o sumă de 

aproximativ 400-500 de milioane lei. 

Dl.ministru Ladislau Ritli intervine şi subliniază că, în 

momentul investirii domniei sale în funcţie, această taxă de clawback 

reprezenta o enigmă. Domnia sa precizează că probabil, până acum, nu au 

existat mecanismele necesare colectării acestor fonduri şi că această taxă 

se va reflecta în bugetul CNAS, începând cu acest an. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi constată că 

Guvernul alocă pentru anul 2012 doar 3% din PIB pentru sănătate. 

Domnia sa se declară nemulţumit de suma alocată pentru finalizarea 

Institutului Oncologic Iaşi, din moment ce acesta este parţial construit. 

În continuarea discuţiilor, dl.dep.Petre Movilă şi 

dna.dep.dr.Cristina Dobre mulţumesc domnului ministru pentru alocarea 

acestor fonduri în vederea finalizării lucrărilor şi dotării cu aparatură de 

ultimă generaţie. 

Dl.dep.Ion Burnei solicită cuvântul şi subliniază că există 

arierate la medicamente la programele naţionale de sănătate, suma 

acestora fiind practic necunoscută. Domnia sa precizează că dacă nu se 
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cunoaşte valoarea arieratelor, acestea nu se pot colecta din bugetul pe 

anul 2012. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu se declară nemulţumită de bugetul 

alocat pentru sănătate pe anul 2012 şi consideră că nu este normal ca 

sursele de finanţare să provină din banii contribuabililor. Este necesar un 

buget care să facă trimitere la fiecare plan creionat de Ministerul 

Sănătăţii, conchide domnia sa. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa solicită cuvântul şi informează că 

integrarea sănătăţii ca domeniu este foarte greu de apreciat, iar ezitările 

celor care vorbesc despre bugetul pentru anul 2012, îl fac puţin suspicios. 

Domnia sa precizează că dacă procentul de 4% din PIB este real, este 

trist, iar dacă acesta este mai mic, reprezintă un dezastru pentru sistemul 

sanitar din România. Domnia sa doreşte să cunoască dacă conducerea 

Ministerului Sănătăţii crede că există posibilitatea ca acest buget să se 

pună în acord cu noua lege a sănătăţii, care ar putea schimba cu totul 

unele elemente care au fost prezentate. De asemenea, cifrele prezentate 

nu demonstrează clar că bugetul actual este pus în concordanţă cu rata 

inflaţiei prognozată pentru anul 2012. Domnia sa recomandă Ministerului 

Sănătăţii să se gândească la absorbţia de personal şi nu la răspândirea 

acestuia. 

Referitor la problema migraţiei personalului medical, 

dl.ministru Ladislau Ritli subliniază că aceasta nu este doar o problemă a 

ministerului, ci este o problemă medico-socială care presupune eforturile 

mai multor părţi pentru a fi stopată. 

În cursul dezbaterilor au fost examinate un număr de 81 de 

amendamente depuse de către deputaţi şi senatori. 

Supuse la vot, toate amendamentele au fost respinse cu 

majoritate de voturi. 
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În continuare s-a supus la vot proiectul Legii bugetului de stat 

pe anul 2012, fiind votat cu 14 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă, în 

forma înaintată de Guvern.  

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii celor două comisii au 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2011 ( PL x 650/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, informează că prin prezentul proiect 

de lege se suplimentează cu 1.238,4 milioane lei bugetul Ministerului 

Sănătăţii, pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate şi pentru 

acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate. 

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

se majorează atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu suma de 483,0 

milioane lei necesar ca soldul arieratelor la sfârşitul anului să fie zero, 

prin majorarea capitolului „Sănătate” cu suma de 599,1 milioane lei şi 

diminuarea capitolului „Asigurări şi asistenţă socială” cu 116,1 milioane 

lei. 

Având în vedere consumul ridicat de medicamente şi materiale 

sanitare specifice programelor naţionale de sănătate şi pentru asigurarea 

unui acces neîntrerupt al populaţiei, Guvernul a considerat că este 

necesară majorarea creditelor de angajament alocate pe anul 2011 cu 

suma de 226,4 milioane lei. 

În baza art.256 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 977,1 
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milioane lei care se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii, conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiilor de 

sănătate au hotărât, cu 13 voturi pentru, 5 împotrivă şi 5 abţineri, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma propusă de Guvern. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 

decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor  ( Plx 658/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, în vederea 

amânării datei de aplicare a actului normativ de bază, respectiv, de la 1 

ianuarie 2011 la 1 octombrie 2011. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 14 

noiembrie 2011, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la viitoarea 

şedinţă de comisie. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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