
 

 

 

Lege  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii 

 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

Art. I. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

                                  

1. La articolul 332, alineatul (2) se modifică şi se completează şi va avea 

următorul cuprins: 

 

,,(2) Cheltuielile necesare pentru producerea soluţiilor informatice pentru 

administrarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi 

cheltuielile pentru distribuţia acestuia prin serviciile poştale, se suportă de CNAS 

din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.” 

 

2. La articolul 332 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

,,(4) Distribuţia cardurilor către asiguraţi se realizează: 

a) Prin primării şi serviciile locale de evidenţă a populaţiei, pentru mediul 

rural şi localităţile urbane cu o populaţie de până la 15.000 de locuitori; 

b) Prin serviciile poştale, pentru mediul urban, respectiv localităţile cu o 

populaţie mai mare de 15.000 locuitori; 

c) Prin casele de asigurări de sănătate, numai în situaţia în care distribuţia 

cardurilor nu poate fi realizată prin modalităţile prevăzute la lit. a) şi lit. b), 

în condiţiile prevăzute în normele metodologice prevăzute la art. 331 alin. 

(6). ” 

 

 

3. După alineatul (4) al articolului 332 se introduce un nou alineat, alineatul 

(4
1
), cu următorul cuprins : 

 

 ,, (4
1
) În vederea punerii în aplicare a prevederilor alin. (4) literele a) şi b), casele de 

asigurări de sănătate, urmează a încheia protocoale, cu entităţile care vor realiza 

distribuţia cardurilor, în aceste condiţii. 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

 

 

Secţiunea 1 

 

Titlul proiectului de act  

Normativ 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale  

    Potrivit dispoziţiilor art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, calitatea de asigurat se dovedeşte cu un 

document justificativ - adeverinţă de asigurat - eliberată prin 

grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau 

documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în 

relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a 

instrumentului electronic pus la dispoziţie de Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate.  

    După implementarea dispoziţiilor titlului IX din actul 

normativ mai sus enunţat, aceste documente justificative se 

înlocuiesc cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate.   

De asemenea, potrivit art. 330 din actul normativ mai sus 

enunţat, cardul naţional este un card distinct de cardul european 

de asigurări de sănătate şi se emite pentru dovedirea calităţii de 

asigurat pentru furnizarea  serviciilor medicale medicale cuprinse 

în cadrul pachetului de servicii medicale de bază.  

    În ceea ce priveşte distribuţia cardurilor către asiguraţi, 

reglementările actuale prevăd faptul că aceasta se realizează de 

casele de asigurări sociale de sănătate prin furnizorii de servicii 

medicale din asistenţa medicală primară.  

 

2.Schimbări preconizate Prin acest proiect de act normativ se creează premisele 

necesare distribuirii cardului naţional de asigurări sociale de 

sănătate, facilitându-se astfel accesul persoanelor asigurate în 

vârstă de până la 18 ani la serviciile medicale, medicamente şi 

dispozitive medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate. 



Totodată, se reglementează necesitatea distribuirii cardurilor, 

astfel încât şi persoanele încadrate în cazurile speciale, respectiv 

persoanele grav bolnave, nedeplasabile, din localităţi izolate, să 

poată intra în posesia cardului. 

Această măsură se impune şi datorită faptului că Federaţia 

Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie şi Societatea 

Naţională de Medicină de Familie nu au fost de acord cu 

distribuirea prin intermediul cabinetelor de medicină de familie 

a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. 

4. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 3-a  

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic 
 

1
1
. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor 

de stat 

 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri  

3. Impactul social  

4. Impactul asupra 

mediului 
 

5. Alte informaţii  

Secţiunea a 4-a  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe 

termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung. 

1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus 

 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus 

 

3. Impact financiar, 

plus/minus  

 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare.  

 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare.  

 

6. Calcule detaliate  



privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare.  

7. Alte informaţii.  

Secţiunea a 5-a  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei in vigoare. 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

 

 

a) acte normative în vigoare ce vor 

fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

Hotărârea Guvernului nr. 900 /2012 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de 

sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul 

naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii 

 

2. Conformitatea proiectului de  

act normativ cu legislaţia 

comunitară în materie. 

 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor  

normative comunitare 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 
 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente. 

 

6. Alte informaţii   

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ  

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate 

S-au respectat prevederile Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum şi a modului în care 

activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul 

proiectului   de act normativ 

 

 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile  



administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 

nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative.  

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente  

 

5. Informaţii privind avizarea de  către: 

   a) Consiliul Legislativ     

 

   b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării   

   c) Consiliul Economic şi Social    

   d) Consiliul Concurenţei  

   e) Curtea de Conturi  

6. Alte informaţii   

Secţiunea a 7-a  

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act 

normativ  

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum si efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice. 

 

3. Alte informaţii . 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea  unor noi organisme sau 

extinderea competenţelor instituţiilor existente. 

2. Alte informaţii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    În acest sens, a fost întocmit proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 

 

 

 

 

Ministrul Sănătăţii 

 

Eugen Gheorghe NICOLĂESCU 

 

 

 

Avizăm favorabil, 

 

 

 

 

Viceprim-ministru,  

Ministrul finanţelor publice 

 

 

Daniel CHIŢOIU                                         

Viceprim-ministru,     

Ministru Dezvoltării Regionale şi                      

Administraţiei Publice 

 

Liviu DRAGNEA 

                             

 

 

Ministrul delegat pentru buget 

 

Liviu VOINEA 

 

 

 

Ministrul pentru societatea 

informaţională 

Dan NICA 

 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

Preşedinte, Cristian Silviu BUŞOI 

 

 

Ministrul justiţiei 

 

Robert Marius CAZANCIUC 

 


