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Către,  Comisia pentru Sănătate Publică – Senatul României 

În atenția, Dlui. Senator Ion Luchian 
 

Notă de fundamentare 

Pentru susținerea propunerii de modificare a inițiativei legislative “Lege privind unele măsuri referitoare la 

veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență ” 

înregistrată la Biroul permanent al Camerei deputaților cu nr. 124/25.02.2014, la Biroul permanent al 

Senatului  cu nr. 87/13.03.2014 și cu nr. 300/12.05.2014 la Parlamentul României. 

Inițiatorii legii au propus exonerarea de la plată a sumelor pentru cheltuieli de administrare și 

funcționare pe care medicii de familie care au asigurat continuitatea asistenței medicale primare prin 

centrele de permanență  în perioada ianuarie 2009-mai 2011, sume încasate în conformitate cu prevederile 

Legii 263/2004 cu modificările ulterioare și a normelor de aplicare acesteia prevăzute în Ordinul 

1024/496/2008. 

Proiectul de lege este necesar în urma constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii ca 

urmare a auditului financiar efectuat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru anii 2009 și 2010. Ca 

urmare, marea majoritate a casele județene de asigurări de sănătate au emis decizii sau notificări de plată a 

sumelor prevăzute în raportul curții pentru anii 2009-2010 iar unele și pe intervalul 28.05.2008 – 

31.12.2008 respectiv 01.01.2011-01.06.2011, interval neprecizat de către auditor dar acoperit de către 

ordin.  

Pentru o mai riguroasă și eficientă exprimare, vă propunem ca în varianta finală a legii să fie 

acoperit întregul interval în care Ordinul 1024/496/2008 a produs efecte, respectiv 28.05.2008 (data 

publicării în Monitorul Oficial) – 1.06.2011 (începând cu 02.06.2011 intră în vigoare Ordinul 697/112/2011 

și se abrogă Ordinul 1024/496/2008). 

În cazul în care legea ar fi promulgată în varianta propusă de inițiatori, aceasta nu ar produce efecte 

complete, lăsând neacoperit intervalul 28.05.2008 – 31.12.2008 și data de 01.06.2011. 

 

Cu deosebită considerație, 

Președinte SNMF 

Dr. Rodica Tănăsescu 

 


