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Comisia pentru sanatate publica Nr.XXXII/23/11.02.2020

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra

Proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.85/2019 
pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2011 privindstabilirea 

unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sandtdtii

(L23/2020)

In conformitate cu prevederile art.109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, in §edinta din 10 februarie 2020, plenul Senatului a botarat trimiterea 

spre reexaminare a Proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentd a 

Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului 
nr.77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in 

domeniul sdndtdtii (L23/2020), in vederea intocmirii unui raport suplimentar de catre 

Comisia pentru sanatate publica.
Proiectul are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli m 

domeniul sanatatii, aprobata prin Legea nr.184/2015, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, cu un nou articol, respectiv art. 3^, m scopul asigurarii accesului la tratament. Se 

propune majorarea valorii Bugetului aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate 

din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate §i din bugetul Ministerului Sanatatii - 

BAt, cu rata inflatiei aferenta anului 2018.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul, cu observatii §i propuneri.
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara §i piata de capital a emis aviz negativ.
La dezbaterea proiectului de lege a participat, in conformitate cu prevederile art.63 din 

Regulamentul Senatului, republicat: Nelu Tataru- Secretar de Stat, Ministerul Sanatatii.



Domnul senator Mario Oprea a formulat in scris amendamente, care, supuse votului, 
au fost respinse si se regasesc in Anexa ce face parte integrants din prezentul raport
suplimentar.

in sedinta din 11.02.2020, membrii Comisiei pentru sanatate publica au hotarat, cu
majoritate de voturi, sa adopte raport suplimentar de admitere cu amendamente 

respinse, ce se regasesc m anexa la prezentul raport suplimentar.
Comisia pentru sanatate publica supune spre dezbatere ^i adoptare, Plenului Senatului, 

raportul suplimentar de admitere, amendamentele respinse $i proiectul de lege.
in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare §i urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art.76 alin (2) din Constitutie.
Potrivit art.75 alin.(l] din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.(7) pct.l 

din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Secretar.

la senator Q^iUitiVFlorin OrtansenMo!



ANEXA la Raportul suplimentar nr. Nr.XXXn/23/11.02.2020

AMENDAMENTE RESPINSE

La Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieii in domeniul sanatatii

(L23/2020)

Proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgent a 

Guvernului nr.85/2019 pentru 
completarea Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr.77/2011 privind 
stabilirea unor contributii pentru 

finantarea unor cheltuieii in 
domeniul sanatatii

Amendamente respinse Autor
amendament
/motivare

Nr OUG nr.77/2011 privind 
stabilirea unor contributii 

pentru finantarea unor 
cheltuieii in domeniul 

sanatatii

crt.

Autor
amendament 
Senator 
Mario Oprea

1
Art.36 -
(1) incepand cu trimestrul 1 al anului 2020, pentru 
medicamentele prevazute la att.l, detinatorii 
autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, 
care sunt persoane juridice romane, precum si 
detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a 
medicamentelor, care nu sunt persoane juridice 
romane, prin reprezentantii legali ai acestora, 
datoreaza o contributie trimestriala diferentiata in 
functie de clasificarea medicamentelor in ” 
medicamente de tip 1” si " medicamente de tip 11".



(2) Medicamentele definite la art.708 alin.(2) lita] din 
Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, pentru care, in ultima luna din fiecare 
trimestru nu exista cel putin un generic sau un 
biosimilar cu pret aprobat de Ministerul SanataJ;ii 
conform prevederilor art. 890 din Legea nr.95/2006, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
sunt clasificate, m sensul prezentei legi ca 
"medicamente de tip 1".
(3) Lista "medicamentelor de tip I” se aproba 
trimestrial prin ordin al ministrului sanatatii, pana la 
data de 25 inclusiv a lunii urmatoare mcheierii unui 
trimestru.
(4) Medicamentele prevazute la art.l care nu sunt 
incluse trimestrial m lista prevazuta la alin.(33 sunt 
clasificate, in sensul prezentei legi ca " medicamente de 
tip II".
(5) Pentru " medicamentele de tip I " contributia
trimestriala se calculeaza prin aplicarea procentului de 
25% asupra valorii aferente consumului centralizat al 
acestora, comunicat de CNAS in conditiile art.5
alin.(7i], dupa scaderea T.V.A.
(6) Pentru " medicamentele de tip 11" contributia
trimestriala se calculeaza prin aplicarea procentului de 
20% asupra valorii aferente consumului centralizat al 
acestora, comunicat de CNAS in conditiile art.5
alin.(7i3, dupa scaderea T.V.A.
(7) prin exceptie de la alin.fl], incepand cu data de 1



ianuarie 2021, pentru medicamentele prevazute la 
art.li alin.(l), artl^ alin.(l] precum si pentru 
medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi 
speciale, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a 
medicamentelor, care sunt persoane juridice romane, 
precum si detinatorii autorizatiilor de punere pe piata 
a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice 
romane, prin reprezentantii legali ai acestora precum si 
detinatorii unor autorizatii privind furnizarea de 
medicamente pentru nevoi speciale, au obligatia platii 
unei contribute trimestriale.
(8) Contributia prevazuta la alin.[7) se calculeaza prin 
aplicarea procentului de 5% asupra valorii aferente 
consumului centralizat al acestora, comunicat de CNAS 
in conditiile art.5 alin.^yi], dupa scaderea T.V.A.

Art. 7.-Sumele incasate din 
contributia prevazuta la art. 3 
constituie venituri la bugetul 
Fondului national unic de 
asigurari sociale de sanatate 
si sunt folosite pentru 
medicamente incluse in 
programele nationale de 
sanatate, pentru 
medicamentele cu sau fara 
contributie personala si 
pentru servicii medicale.

2 Art. 7
Sumele incasate din contributia prevazuta la art. 3 
constituie venituri la bugetul Fondului national unic de 
asigurari sociale de sanatate si sunt folosite pentru 
medicamente incluse in programele nationale de 
sanatate, cu scop curativ si pentru medicamentele cu 
sau fara contributie personala.

Autor
amendament 
Senator 
Mario Oprea
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