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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea
unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
În conformitate cu prevederile art.94 și 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru
sănătate și familie au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului
nr.111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.77/2011
privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul
sănătăţii.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege
în şedinţa din data de 18 februarie 2019.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor
este Cameră decizională.
La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut în vedere:
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1169/11.12.2018);
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități
(nr.4c-13/141/12.03.2019).
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare exceptarea
obligaţiei deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care sunt
persoane juridice române, precum şi a deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a
medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, de la plata contribuţiei
trimestriale datorată pentru vaccinurile din cadrul programului naţional de vaccinare,
începând cu data de 1 ianuarie 2019. Totodată, este preconizată ajustarea bugetului

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate destinat consumului de medicamente, precum
şi stabilirea unei formule prin care acesta să se actualizeze anual.
În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii și-au desfășurat lucrările în ședințe
separate.
Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de
lege menţionat mai sus, în şedinţa online din data de 13 iulie 2020. La lucrările
Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 27 deputați, din totalul de 27 de
membri. Raportul comisiei a fost votat cu majoritate de voturi.
Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat proiectul de lege în
ședința online din 21 iulie 2020. La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența 17
deputați, din totalul de 19 membri. Raportul Comisiei a fost votat cu unanimitate de
voturi.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor
două comisii prezenți la lucrările online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaților, un raport comun de adoptare a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.111/2018 pentru
completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu
amendamentele admise prezentate în Anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Sorin LAZĂR

PREȘEDINTE,
Conf.univ.dr.Florin BUICU

SECRETAR,
Marilen Gabriel – PIRTEA

SECRETAR,
VASS Levente

Şef serviciu,
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar,
Alexandra Nistor

Livia Spînu, consilier parlamentar
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.

Text Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 111/2018

Text Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

1.

___

Nemodificat.
Titlul legii:
Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.111/2018 pentru
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.77/2011 privind stabilirea
unor contribuţii pentru
finanţarea unor cheltuieli în
domeniul sănătăţii

2.

___

Articol unic.Se
aprobă
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr.111 din 20
decembrie
2018
pentru
completarea
Ordonanţei
de
urgenţă a Guvernului nr.77/2011
privind
stabilirea
unor
contribuţii pentru finanţarea unor
cheltuieli în domeniul sănătăţii,
publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.1092
din 21 decembrie 2018, cu
următoarele
modificări
și
completări:

Articol unic.Se
aprobă
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr.111 din 20
decembrie
2018
pentru
completarea
Ordonanţei
de
urgenţă a Guvernului nr.77/2011
privind
stabilirea
unor
contribuţii pentru finanţarea unor
cheltuieli în domeniul sănătăţii,
publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.1092
din 21 decembrie 2018, cu
următoarea modificare:

Motivarea
amendamentelor
propuse

Nr.
crt.

Text Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 111/2018

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Text Senat

Motivarea
amendamentelor
propuse

3.

Articol unic. - Ordonanţa de ___
urgenţă a Guvernului nr. 77/2011
privind stabilirea unor contribuţii
pentru finanţarea unor cheltuieli
în domeniul sănătăţii, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 680 din 26 septembrie
2011, aprobată prin Legea nr.
184/2015, cu modificările şi
completările
ulterioare,
se
completează după cum urmează:

Nemodificat.

4.

OUG 77/2011

La articolul unic, înaintea Pentru respectarea
de
punctului 1 se introduce un nou normelor
tehnică legislativă.
punct, cu următorul cuprins:

___

Art.11

- La articolul 11 alineatul (2) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
(1) Prin excepţie de la prevederile
art. 1, deţinătorii autorizaţiilor de
punere
pe
piaţă
a
medicamentelor,
care
sunt
persoane juridice române, precum
şi deţinătorii autorizaţiilor de
punere
pe
piaţă
a
medicamentelor, care nu sunt
persoane juridice române, prin
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Nr.
crt.

Text Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 111/2018

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Text Senat

Motivarea
amendamentelor
propuse

reprezentanţii legali ai acestora,
nu
datorează
contribuţia
trimestrială prevăzută la art.32
pentru valoarea consumului
centralizat
aferentă
medicamentelor derivate din
sânge uman sau plasmă umană,
suportate din Fondul naţional
unic de asigurări sociale de
sănătate
şi
din
bugetul
Ministerului
Sănătăţii;
lista
medicamentelor derivate din
sânge uman sau plasmă umană se
aprobă prin ordin al ministrului
sănătăţii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică
pentru o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 1 ianuarie
2018.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică
începând cu data de 1 ianuarie
2018.
Autori:dep.Cristina Elena Dinu,
(Grupul parlamentar al PSD) și
membrii celor două comisii
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Accesul
pacienților
la
terapii;
Specificitatea și
unicitatea
produselor, fără
alternativă
terapeutică;
Există
recomandări
internaționale și

Nr.
crt.

5.

Text Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 111/2018

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Text Senat

1. După articolul 11 se introduce ___
un nou articol, art.12, cu
următorul cuprins:
„Art.12 - (1) Prin excepţie de la
prevederile art.1, deţinătorii
autorizaţiilor de punere pe piaţă a
medicamentelor,
care
sunt
persoane juridice române, precum

Nemodificat.
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Motivarea
amendamentelor
propuse
modele europene
în acest sens.
Impact
bugetar
scăzut, dar impact
mare
asupra
sănătății
pacienților
(sub 1% conform
unei analize de
impact
bugetar
independente
efectuate la nivelul
anului 2016, pe
baza
datelor
publice 2014 –
2015 (atunci exista
taxa
clawback
pentru
aceste
produse).

Nr.
crt.

Text Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 111/2018

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Text Senat

şi deţinătorii autorizaţiilor de
punere
pe
piaţă
a
medicamentelor, care nu sunt
persoane juridice române, prin
reprezentanţii legali ai acestora,
nu
datorează
contribuţia
trimestrială pentru valoarea
consumului centralizat aferentă
vaccinurilor achiziţionate în
cadrul programelor naţionale de
sănătate;
lista
vaccinurilor
achiziţionate
în
cadrul
programelor naţionale de sănătate
se aprobă prin ordin al ministrului
sănătăţii.
(2)
Prevederile alin. (1) se
aplică începând cu data de 1
ianuarie 2019.”
6.

2. După articolul 32, se introduc
două noi articole, art. 33 şi 34, cu
următorul
cuprins:
„Art. 33 - Începând cu trimestrul
IV al anului 2018, valoarea BAt
din formula prevăzută la art.
32alin. (2) este de 1.595 milioane
lei.

1. La articolul unic punctul 2, Se elimină.
articolul 33 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art.33.- Începând cu trimestrul
IV al anului 2018, valoarea BAt
din formula prevăzută la art.32
alin.(2) și art.34 alin.(2) este de
1.595 milioane lei.”
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Motivarea
amendamentelor
propuse

Nr.
crt.
7.

Text Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 111/2018

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Text Senat

Art. 34 - (1) Începând cu data de 1 ___
ianuarie
2019,
contribuţia
trimestrială se calculează prin
aplicarea unui procent „p” asupra
valorii
consumului
de
medicamente
suportate
din
Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate şi din bugetul
Ministerului Sănătăţii, din care se
exclude valoarea consumului
pentru medicamentele prevăzute
la art.11 alin.(1), art.12
alin.(1)
şi art.12 pentru care se încheie
contracte cost-volum/cost-volumrezultat, în condiţiile legii.
(2) Procentul „p” se calculează
astfel:
p = (CTt - BAt)/CTt x 100,
unde:
-CTt = valoarea consumului total
trimestrial
de
medicamente
pentru care există obligaţia de
plată prevăzută la art. 1, suportată
din Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate şi din
bugetul Ministerului Sănătăţii,
raportată Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate de casele de

Nemodificat.
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Motivarea
amendamentelor
propuse

Nr.
crt.

Text Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 111/2018

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Text Senat

asigurări de sănătate, conform
datelor înregistrate în platforma
informatică a asigurărilor sociale
de sănătate, din care se exclude
valoarea consumului pentru
medicamentele prevăzute la art.
11 alin. (1), art.12 alin.(1) şi art.12
pentru care se încheie contracte
cost-volum/cost-volum-rezultat;
-BAt
=
bugetul
aprobat
trimestrial,
aferent
medicamentelor suportate din
Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate şi din bugetul
Ministerului Sănătăţii, unde CTt
şi BAt nu includ taxa pe valoarea
adăugată.
(3)Valoarea procentului „p” se
comunică persoanelor prevăzute
la art. 1 de către Casa Naţională
de Asigurări de Sănătate, odată cu
consumul trimestrial prevăzut la
art.5 alin.(71).”
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Motivarea
amendamentelor
propuse

Nr.
crt.
8.

Text Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 111/2018
___

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Text Senat

2. La articolul unic, după Se elimină.
punctul 2 se introduce un nou
punct, pct.3, cu următorul
cuprins:
„3. La articolul 12, după
alineatul 17 se introduce un nou
alineat, alin.(18), cu următorul
cuprins:
(18) Pentru pacienții pentru care
s-a înregistrat rezultat medical, se
decontează din bugetul Fondului
național unic de asigurări sociale
de sănătate, la termenul prevăzut
la
art.14
alin.(4),
toate
prescripțiile medicale eliberate și
raportate de furnizorii de
medicamente
în
Platforma
informatică din asigurările de
sănătate.”
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Motivarea
amendamentelor
propuse

