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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului act normativ 

 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art. 13 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 

Secţiunea a 2 – a 
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2021, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 322 din 30 martie 2021, prevederile Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au 
fost modificate în sensul majorării numărului de membri ai Consiliului de administrație 
al CNAS cu încă doi membri.  

Această modificare a fost făcută având în vedere necesitatea asigurării derulării în 
condiții de eficiență și eficacitate a activității la nivelul CNAS, ținând cont și de 
actualul context epidemiologic și pentru asigurarea coerenței actului managerial pe 
nivele de competență și responsabilitate. 

În acest context, se impune armonizarea și actualizarea prevederilor Statutului Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin HG nr. 972/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, în concordanță cu noile modificări legislative din sistemul de 
asigurări sociale de sănătate. 

2. Schimbări preconizate 
    Se realizează implementarea la nivelul legislației subsecvente a prevederilor 

legale de nivel primar reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
20/2021 prin care a fost modificată şi completată Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii. 

Astfel, proiectul de act normativ vizează modificarea Statutului CNAS, aprobat prin 
Hotărârea de Guvern nr. 972/2006, în sensul armonizării prevederilor referitoare la 
modul în care Consiliul de administraţie al CNAS ia hotărâri valabile în condițiile noii 
componențe stabilită prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
3. Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1. Impact macro-economic 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Impact asupra mediului de afaceri 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
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21.Impactul asupra sarcinilor administrative 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Impact social 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Impact asupra mediului 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte informaţii 
Nu sunt 

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) 
Prezentul act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

- în mii lei (RON) -
Indicatori Anul 

curent 
Următorii patru 

ani 
Media pe cinci 

ani  
1 2 3 4 5 6 7 

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 

      

2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 
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 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 
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6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informaţii  
      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2021 pentru modificarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății reprezintă actul normativ prin care a fost 
modificată componența Consiliului de administrație al CNAS. 
       În consecință, întrucât proiectul de hotărâre a Guvernului asigură implementarea la 
nivelul legislației subsecvente a prevederilor legale de nivel primar reglementate prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2021, rezultă că nu are impact financiar 
suplimentar asupra bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. 

Secţiunea a 5-a 
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare 
a intrării în vigoare a prezentului act normativ): 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
11. Compatibilitatea prezentul act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 
publice 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare: 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau 
recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate  
     Potrivit art. 289 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul de administraţie al CNAS  avizează statutul propriu 
al CNAS, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, (…) la propunerea Comitetului 
director. În acest sens, prin Hotărârea Consiliului de administrație al CNAS nr. 
14/2021 a fost avizată modificarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 
aprobat prin HG nr. 972/2006, care face obiectul prezentului act normativ. 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi 
a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului 
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de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul prezentului act normativ prin avizul 
nr. 393/2020.  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea prezentului act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act 
normativ 
Prezentul act normativ a fost postat pe site-ul CNAS la data de 28.04.2021, potrivit 
dispozițiilor Legii nr. 53/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării prezentul act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Alte informații 
Nu sunt 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  
extinderea competenţelor instituţiilor existente 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
2. Alte informaţii 
Nu sunt. 
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Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea art. 13 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006. 

 
 

Ministrul sănătății 
 

Președintele Casei Naționale 
 de Asigurări Sănătate 

Ioana MIHĂILĂ Adrian GHEORGHE 
 
 

 
Avizatori: 

 
VICEPRIM-MINISTRU 

 
Ilie-Dan BARNA 

 
 

 
MINISTRUL JUSTIȚIEI, 

 
Stelian-Cristian ION 
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VICEPREȘEDINTE 
Adela COJAN 
 
 
DIRECTOR GENERAL, 
Călin Gheorghe FECHETE 
 
 
DIRECŢIA GENERALĂ JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
Director general adjunct, 
C.j.  Liliana – Maria MIHAI 
 
 
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 
Director general adjunct, 
Ec. Daniela Carmen SÂRBULESCU 
 
 
Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal 
Director, 
Cătălina LIȚU 
 
 
Direcţia Juridic şi Contencios Administrativ                                                                       
Director, 
Cons. juridic Ana-Maria ILIESCU 
 



  
 

 
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea art. 13 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 
 

 
 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 
 
Articol Unic – La articolul 13 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 
8 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
”(1) Consiliul de administraţie al CNAS se întruneşte lunar şi ia hotărâri valabile în condițiile art. 288 
alin. (1) – (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.” 
 

 
 

PRIM-MINISTRU, 
 

Florin-Vasile CÎŢU 
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