GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA
pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art 1 punctul X din Legea nr.
119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă

Articol unic - Termenele prevăzute la articolul I punctele 7, 13, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28,
30, 52, 54, 86 și 91, precum și de la articolul VII alin.(1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 11 februarie 2014, se prorogă
până la data de 1 ianuarie 2015.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
Ordonanță a Guvernului pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative
SECŢIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*)
1. Descrierea situaţiei actuale

Programele naționale de sănătate se derulează
în conformitate cu prevederile titlului II din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și completările
ulterioare.
Astfel, potrivit prevederilor actului normativ sus
menționat, finanțarea activităților specifice din
cadrul programelor se realizează din surse
financiare distincte după cum urmează:
- din bugetul Ministerului Sănătății, atât
din bugetul de stat, cât și din veniturile
proprii, pentru programele naționale de
sănătate publică;
- din bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate pentru
programele naționale de sănătate
curative.
În acest context, derularea propriu-zisă a
fiecărui program național de sănătate este în
responsabilitatea managerială, administrativă și
financiară a instituției din bugetul căreia se
asigură finanțarea, derularea realizându-se
astfel:
- în baza contractelor încheiate cu direcțiile de
sănătate publică pentru furnizorii de servicii
privați, precum și pentru cei aflați în rețeaua
adminstrației publice locale și a ministerelor cu
rețele sanitare proprii sau direct, prin finanțare
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din bugetul Ministerului Sănătății către unitățile
sanitare din subordinea acestuia, în cazul
programelor naționale de sănătate publică;
- în baza contractelor încheiate între casele de
asigurări de sănătate și furnizorii de servicii
publici și privați incluși în programele naționale
de sănătate curative.
În condițiile în care, pentru anul 2014 a fost
planificată trecerea activităților de la structurile
deconcentrate
ale
Ministerului
Sănătății
(direcțiile de sănătate publică) către consiliile
județene, prin OUG nr. 2/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, precum
şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, instituția noastră a avut în vedere
asigurarea
cadrului
legislativ
pentru
continuarea activităților specifice programelor
naționale de sănătate publică prin transferul
implementării
și
finanțării
acestora
în
responsabilitatea Casei Naționale de Asigurări
de Sănătate începând cu data de 1 august
2014, cu păstrarea și întărirea rolului
ministerului în domeniul reglementării și
controlului acestora.
2. Schimbări preconizate

Prin acest act normativ se reglementează
cadrul legal pentru prorogarea termenului de
aplicare a transferului implementării și
finanțării prorgamelor naționale de sănătate
publică în responsabilitatea Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate până la data de 1
ianuarie 2015.
Această modificare este necesară, deoarece
în
prezent,
procesul
descentralizării
serviciilor de sănătate nu a fost finalizat, fapt
care nu permite asigurarea resurselor umane
la nivelul structurilor administrative din
subordinea Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate
necesare
pentru
preluarea
implementării, coordonării, monitorizării și
evaluării programelor naționale de sănătate
publică.
De asemenea, efectuarea acestui transfer în
timpul exercițiului bugetar al anului curent ar
putea genera disfuncționalități majore în
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asigurarea
unui
mecanism
financiar
funcțional care, pe de o parte să asigure
închiderea obligațiilor de plată înregistrate
prin
angajarea
bugetului
Ministerului
Sănătății, iar pe de altă parte să asigure
fondurile necesare finanțării programelor
transferate.
Totodată, timpul insuficient pentru
elaborarea și aplicarea unor noi hotărâri a
Guvernului României și a normelor tehnice
subsecvente, precum și pentru încheierea
unor noi contracte de finanțare a
programelor naționale de sănătate cu toți
funizorii de servicii medicale împlicați în
derularea acestora, ar putea conduce la
disfuncționalități majore în asigurarea
accesului bolnavilor la serviciile medicale
preventive și curative, cu consecințe
medicale, sociale, mediatice și politice.
3. Alte informaţii (**)

SECŢIUNEA A 3-A
IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Impactul macroeconomic

Nu este cazul

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul

3. Impactul social

Nu este cazul

4. Impactul asupra mediului (***)

Nu este cazul

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 (PE 5 ANI)
- mil lei Indicatori

Anul
curent
4

Media
pe 5 ani

1

2

1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus,
din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) venituri proprii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
- disponibilităţi din venituri proprii ale anului
precedent
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
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SECŢIUNEA A 5-A
EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE
1. Proiecte de acte normative suplimentare

Ordin

2. Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în materie

Nu este cazul

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi
alte documente

Nu este cazul

4. Evaluarea conformităţii:

Nu este cazul

Denumirea actului sau documentului
comunitar, numărul, data adoptării si data
publicării

Gradul de
conformitate (se
conformează/nu se
conformează)

5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente

Nu este cazul

Comentarii

6. Alte informaţii
SECŢIUNEA A 6-A CONSULTĂRILE
PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

EFECTUATE

1. Informaţii privind procesul de consultare
cu organizaţii neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate

Nu este cazul

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

Nu este cazul

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

Nu este cazul

4. Consultările desfăşurate în cadrul

Nu este cazul
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ÎN

VEDEREA

ELABORĂRII

consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:

Nu este cazul

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

Nu este cazul

SECŢIUNEA A 7-A ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA
ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
1. Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act
normativ

Prezentul act normativ a respectat prevederile
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică fiind afişat
pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi va fi publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I-a.

2. Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice

Nu este cazul

3. Alte informaţii

Nu este cazul

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

Nu este cazul

2. Alte informaţii
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Faţă de cele menţionate s-a elaborat prezentul proiect de Ordonanță a Guvernului
pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative.

Ministrul sănătăţii,
Nicolae BĂNICIOIU
Avizăm favorabil:

Ministrul finanţelor publice

Ministru delegat pentru buget

Ioana Maria PETRESCU

Liviu VOINEA

Ministrul Justitiei
Robert Marius CAZANCIUC

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Vasile CIURCHEA
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