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RAPORT
asupra

Proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului 
nr.25/2020 pentru modificarea completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

in domeniul sanatatii, precum $i a Ordonantei de urgent a Guvernului 
nr.158/2005 privind concediile $i indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

(L 80/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile ulterioare, Comisia pentru sanatate publica, prin adresa nr. L80/2020 din 

17.02.2020, a fost sesizata de catre Biroul Permanent al Senatului, in vederea dezbaterii 
$i elaborarii raportului asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea ^i completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum $i a Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile $i indemnizatiile de 

asigurari sociale de sanatate (L 80/2020), in4iat de Guvernul Romaniei.
Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, precum ^i a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile §i indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de ordonanta de urgenta.



Consiliul Economic Social a avizat favorabil proiectul de act normativ.
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara §i piata de capital, Comisia 

juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari §i Comisia pentru drepturile omului, 
egalitate de §anse, culte §i minoritati au avizat negativ.

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului republican cu 

modificarile §i completarile ulterioare, la dezbateri au participat, domnul Raed Arafat, 
secretar de stat Ministerului Afacerilor Interne §i doamna Adela Cojan - pre§edinte 

CNAS.
In urma dezbaterilor, in §edinta din 25 februarie 2020, Comisia pentru sanatate 

publica a hotarat sa adopte cu majoritate de voturi, raport de admitere cu 

amendamente admise cuprinse in Anexa care face parte integrants din prezentul 
raport.

Mentionam ca amendamentele admise sunt de competenta decizionala a Camerei
Deputatilor.

Comisia pentru sanatate publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise $i proiectul de lege.

in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinara §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) 

din Constitute.
Potrivit art.75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata, §i ale art92 alin.(7) 

pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.
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Anexa la Raportul nn XXXII/40/25.02.20^0Comisia pentru sanatate publica

AMEND AMENTE ADMISE la
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii^ precum $i a Ordonan^ei de urgenfa a Guvernului nr.158/2005 privind concediile $i
indenmizatiile de asigurari sociale de sanatate (L80/2020)

____________________________- Camera decizionala pentru amendamente este Camera Deputatilor» ____________________
ObservafiiAmendamente admiseNr. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei de 

urgenfa a Guvernului nr.25/2020 pentru modiHcarea §i 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatafii, precum $i a Ordonanfei de urgenfa 
a Guvernului nr.158/2005 privind concediile $i 
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Crt.

1.

Artl - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza ,
3. La articolul 52, dupa alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, alineatul (2^), cu urmatorul cuprins:
" (2^) Pentru bolnavii inclusi in programele nafionale 
de sanatate decontate din bugetul FNUASS, respectiv 
bugetul Ministerului Sanatatii, precum §i pentru cei 
care beneficiaza de servicii medicale in baza art. 100 si 
art. lll,.furnizorii publici §i prival:i au obligatia de a nu 
incasa sume suplimentare fata de cele decontate 
potrivit actelor normative in vigoare.

La Art.I, punctul 3 se abroga

2. 5. La articolul 111, dupa alineatul (2) se introduc 
doua noi alineate, alineatele [2^] $i (2^), cu

La Art.I, punctul 5 se abrogd
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urmatorul cuprins:

" (2^) Lista spitalelor private in cadrul carora se pot 
organiza servicii medicale private de urgenja se aproba 
prin hotarare a Guvernului, in urma verificarii 
respectarii standardelor prevazute la alin. [2).

(22) in vederea verificarii standardelor mentionate la 
alin. [2), spitalele private vor depune la Ministerul 
Sanatatii documentatia stabilita prin hotarare a 
Guvernului."

3 6. La articolui 111, dupa alineatul (3) se introduc 
doua noi aiineate, alineatele (3^) si (32), cu 
urmatorul cuprins:

La Art.l, punctui 6 se abroga

" (3^) Cheltuielile pentru ingrijirea pacienfilor aflati in 
stare critica sau cu acuze ce ridica suspiciunea unei 
afectiuni acute grave care nu pot fi acoperite din 
sumele obtinute pe baza contractelor incheiate de catre 
spitalele private cu casele de asigurari de sanatate vor 
fi decontate de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sanatatii. Sumele aferente decontului per 
caz nu pot depasi sumele decontate pentru cazuri 
similare din sistemul public de urgenta.

(32) Procedurile si conditiile privind decontarea 
cheltuielilor prevazute la alin. se stabilesc in mod 
concurential, transparent si nediscriminatoriu prin 
hotarare a Guvernului."

La art.], punctui 7 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

4 7. La articolui 230, dupa alineatul (2^) se introduce 
un nou alineat, alineatul (2'^), cu urmatorul cuprins:

" (2*^) Prevederile alin. {2^y{2'^'] se aplica incepand cu 
data de 1 aprilie 2021."

7. La articolui 230, dupa alineatul (2^) se 
introduce un nou alineat, alineatul (2^), cu 
urmatorul cuprins:

" (2'*) Prevederile alin. se aplica
incepand cu data de 1 aprilie 2025."________
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