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Lege
pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in

domeniul sanatafii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Articolul I - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s^ata^ii, republicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza:

1. La articolul 276, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins:

A.

(2) In domeniul sanitar, CNAS asigura aplicarea politicilor §i programelor 
Guvemului in colaborare cu Ministerul S^atatii.

(4) CNAS functioneaza pe baza statutului propriu, elaborat de catre 
consiliul de administratie si aprobat de Parlamentul Romaniei. Casele de asigur^i 
func^ioneaza pe baza statutului propriu, care trebuie sa respecte prevederile 
statutului-cadru §i care se aproba de consiliul de administrajie al CNAS. Casa 
Asigurarilor de S^atate a Apararii, Ordinii Publice, Siguran^ei Nationale §i 
Autoritajii Judecatore§ti i§i desfa^oara activitatea potrivit prevederilor legale de 
organizare §i func^ionare a caselor de asigur^i jude{ene din cadrul sistemului de 
asigurari de s^atate, cu pastrarea specificului activita^ii.



2. Dupa articolul 276 se introduce un nou articol, art. 276^ cu urmatorul
cuprins:

Art.276^ - CNAS isi intocmeste si aproba bugetul propriu, pe care il 
transmite Guvemului, in vederea includerii acestuia in proiectul bugetului de stat 
supus aprob^ii Parlamentului Romaniei.

3. La articolul 280 alineatul (1), literele b), d), g), k) si p) se modifica si 
vor avea urmatorul cuprins:

b) elaboreaza, implementeaza §i gestioneaza procedurile §i formularele 
unitare, in colaborare cu Ministerul S^ata^ii, pentru administrarea sistemului de 
asigurari sociale de sanatate;

d) elaboreaza raportul anual §i planul de activitate pentru anul urmator, pe care 
le supune aprob^ii Parlamentului Romaniei, si pe care le publica in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I;

g) elaboreaza proiectul contractului-cadru, in colaborare cu Ministerul 
S^ata^ii, si pe care il supune spre aprobare Parlamentului Romaniei;

k) asigura organizarea sistemului informatic §i informational unic integrat 
pentru inregistrarea asiguratilor §i pentru gestionarea §i administrarea fondului. 
Indicatorii folosi^i in raportarea datelor in sistemul de asigurari de s^atate sunt 
unitari §i se stabilesc de catre CNAS, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si cu 
consultarea asociatiilor profesionale stabilite prin statut;

p) inijiaza, negociaza §i incheie cu institu^ii similare documente de cooperare 
intemationala in domeniul sau de activitate;

4. La articolul 280 alineatul (3) se modiHca si va avea urmatorul cuprins:
(3) Realizarea atributiilor care revin CNAS, potrivit prezentei legi, este supusa 

controlului parlamentar, precum si a organelor competente, potrivit dispozi^iilor 
legale in vigoare.

5.La articolul 282 alineatul (1) litera d) se abroga.

6. La articolul 282 alineatul (1) litera e) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

e) doi vicepresedinti;

7. La articolul 283 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:

b) 25 de membri numiti astfel: unul de catre Pre^edintele Romaniei, unul de 
catre primul-ministru, unul de catre ministrul s^ata|ii, un reprezentant al 
Ministerului Muncii si Protecpei Sociale, un reprezentant al Casei Naponale de 
Pensii Publice, 2 de catre asociapile patronale reprezentative la nivel naponal, 3
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de catre asociatiile profesioanle, 5 de catre organizapile sindicale reprezentative 
la nivel national, 2 de catre asociatiile de pacienti, 7 reprezentanji ai ministerelor 
§i institu^iilor centrale cu re^ele sanitare proprii, respectiv cate un reprezentant al 
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apar^ii Na^ionale, Ministerului 
Justipei, Ministerului Transporturilor, Serviciului Roman de Informalii, 
Serviciului de Informatii Exteme §i Serviciului de Telecomunicajii Speciale, §i 
un reprezentant al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

8. La articolul 284 alineatul (1) $e modiflca si va avea cuprins:

(1) Adunarea reprezentantilor se intrune§te in §edin{a o data pe an, la 
convocarea consiliului de administra^ie, sau in §edinte extraordinare, la 
convocarea pre^edintelui CNAS, a consiliului de administra^ie sau a unui numar 
de cel pupn 20 de membri ai adunarii reprezentan^ilor.

9. Articolul 286 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Consiliul de administra^ie al CNAS se compune din 15 membri, cu un 

mandat de 9 ani, in conditiile prezentei legi, numiti de catre Parlamentul 
Romaniei, la propunerea comisiilor permanente pentru sanatate ale celor doua 
Camere. Mandatul nu poate fi prelungit sau reinnoit.
(2) Prevederile art. 283 alin. (3) se aplica §i in cazul consiliului de administrate.
(3) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administrate pot fi revocat 
din functi de catre Parlamentul Romaniei, iar pe funcpile ramase vacante sunt 
numiji noi membri, pana la expirarea mandatului in curs.
(4) Membrii consiliului de administrate sunt independent in exercitarea 
mandatului acestora.
(5) Se intrezice membrilor consiliului de administrate sa faca parte din partide 
politice sau sa desfasoare activitat publice cu caracter politic.
(6) Pentru a fl numit membru in consiliu de administrate, se cere indeplinirea 
urmatoarelor condkii: sa fie absolvent al unei instituti de invatamant superior 
medical, economico-financiar sau juridic, cu vechime de minimum 10 ani si 
pregatire si experienta profesionala temeinica.

10. Articolul 287 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Dintre membrii consiliului de administrate, Parlamentul Romaniei 

numeste presedintele si cei 2 vicepresedind, care sunt presedinte §i vicepre^edind 
ai CNAS.

A

(2) In subordinea presedintelui, vicepresedintlor si a membrilor consiliului 
de administrate se organizeaza §i funcdoneaza cate un cabinet, care se incadreaza 
cu personal contractual.

(3) Pre§edintele, vicepre^edinti §i directorul general al CNAS se suspenda 
de drept din dinctile detnute anterior, pe perioada executarii mandatului, cu 
excepta celor prevazute la art. 292 alin. (1).
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ll.La articolui 288 alineatele (1) si (6) se modiHca si vor avea 
urmatorul cuprins:

(1) Consiliul de administra^ie func^ioneaza in mod legal in prezen^a a cel 
pu^in 11 membri.

(6) Ministrul sanatajii poate fi invitat la §edintele consiliului de 
administratie al CNAS §i fara a avea drept de vot la §edin^ele la care participa.

12. La articolui 289 alineatul (1) literele f) si g) se modiHca si vor avea 
urmatorul cuprins:

f) aproba atribupile vicepre§edintilor, la propunerea pre§edintelui;
g) elaboreaza statutul propriu al CNAS, care se aproba de catre Parlamentul 

Romaniei, precum si aproba statutul-cadru al caselor de asigurari;

13. La articolui 290 alineatul (2) se abroga.

14. La articolui 291 alineatul (1), litera g) se abroga.

15. La articolui 291 alineatul (1), literele h) si i) se modiflca si vor avea 
urmatorul cuprins:

h) anual, prezinta in fata Parlamentului Romaniei, activitaple realizate de 
CNAS cu privire la serviciile medicale, medicamentele §i dispozitivele medicale 
flimizate asiguraplor, inclusiv cele din cadrul programelor naponale de sanatate 
curative, contractarea, decontarea §i finan^area acestora in sistemul de asigurari 
sociale de sanatate, precum §i execupa bugetului;

i) supune avizarii ministrului sanatapi reglemen&ile propuse in cadrul 
politicilor din domeniul sanitar.

16. Articolui 292 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Pe timpul executarii mandatului pre§edintele §i vicepre§edintii nu pot 

exercita nicio alta funcpe sau demnitate publica, cu exceppa funcpilor didactice 
din inva^amantul superior.

(2) Membrii consiliului de administrate al CNAS, pe perioada exercitarii 
mandatului nu pot ocupa functi in structurile executive ale caselor de asigurari. 
Ace^tia nu pot exercita activitat la societap reglementate de Legea nr. 31/1990, 
republicata, cu modific^ile §i completarile ulterioare, sau la alte unitap care se 
afla in relapi contractuale cu casele de asigurari.

(3) Salarizarea pre§edintelui, a vicepre§edintilor precum si a membrilor 
consiliului de administrate al CNAS se stabile^te in conformitate cu legislapa 
privind salarizarea personalului Curtii de Conturi, prin asimilare cu funcpile de 
presedinte, vicepresedinte si de consilier de conturi.

(4) Salariul §i celelalte drepturi de personal ale directorului general al 
CNAS se stabilesc la nivelul corespunzator prevazut de lege pentru funcpa de 
secretar general din minister.
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17. Articolul 294 se abroga.

Articolul II. - Pana la data de 31 decembrie 2020, CNAS are obligatia de 
a intreprinde toate demersurile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor 
art.283 si art.286 alin.(l).

Aceastd lege a fost adoptatd de Parlamentul Romdniei, cu respectarea 

prevederilor art. 75 si ale art.76 alin.(l) din ConstitufiaRomdniei, repuhlicatd.

p. PRE^EDINTELE SENATULUl, PRE§EDINTELE CAMEREI

DEPUTATILOR, 
ION-MARCEL CIOLACUROBERT-MARIUS CAZANCIUC
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