
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie              Nr. 28/ 178 /23  martie  2006 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei comisiei din zilele de 21  şi 22.03. 2006 

 
 

La lucrările comisiei din data de 21.03.2006 sunt prezenţi 16 

deputaţi fiind absent motivat 1 deputat, iar la lucrările comisiei din 

22.03.2006  sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se nici o absenţă. 

La lucrările comisiei participă ca invitat dl.Vasile Cepoi , director 

general , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 

Dl.dep.Movilă Petre propune completarea ordinii de zi cu două 

puncte: 

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea 

aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 privind 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.( PLX 

79/2006) . 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  (PLx 14/2006) . 

Comisia a adoptat, în unanimitate , următoarea ordine de zi: 

Administrator
Original
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1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2005 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri 

financiare ( PLX 133/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de 

cercetare medicală în sectorul sanitar ( Plx 139/2006). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea 

aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.( PLX 

79/2006) . 

4. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  (PLx 

14/2006) . 

5. Diverse. 

6. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2005 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 privind 

reglementarea unor măsuri financiare ( PLX 133/2006), adoptat de Senat 

în şedinţa din 2 martie 2006. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare preluarea şi 

administrarea creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale de către 

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală . 

Începând cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi preluate activităţile de 

colectare, control şi soluţionare a contestaţiilor privind creanţele bugetare 

reprezentând contribuţii sociale datorate de persoanele asigurate pe baza 

declaraţiei de asigurare, potrivit dispoziţiilor Secţiunii a 5-a, capitolul 1 

din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri 

financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.507/2004, 

cu modificările ulterioare. 

Administrarea creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale 

datorate de persoanele fizice, asigurate pe baza declaraţiei de asigurare, 

este un proces de mare complexitate, având în vedere prevederile 

legislative specifice fiecărei categorii de contribuţii privind masa 

impozabilă, categoriile de plătitori, perioadele de declarare, condiţiile pe 

care trebuie să le îndeplinească diferitele categorii de asiguraţi pentru a 

beneficia de prestări de servicii, precum şi realizarea procedurilor şi 

instrumentelor necesare asigurării schimbului de informaţii între Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile de asigurări sociale, 

informaţii care sunt utile instituţiilor de asigurări sociale pentru stabilirea 

stagiului de cotizare şi prestării serviciilor. 

Pentru a se putea realiza schimbul de informaţii privind 

administrarea creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale între 

instituţiile implicate atât la nivel central cât şi la nivel teritorial este 

necesar adaptarea , în mod corespunzător , a programelor informatice şi a 

bazelor de date astfel încât acestea să facă faţă cerinţelor noilor 

reglementări legislative. 
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Întrucât nu s-au făcut intervenţii asupra conţinutului proiectului de 

lege, dl.dep.Movilă Petre propune avizarea favorabilă a acestuia. 

Comisia votează, în unanimitate, avizarea favorabilă a  proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 

privind reglementarea unor măsuri financiare ( PLX 133/2006),  în forma 

adoptată de către Senat. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a dezbătut, în vederea avizării, propunerea legislativă pentru 

completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de 

cercetare medicală în sectorul sanitar ( Plx 139/2006), respinsă de Senat 

în şedinţa din 2 martie 2006. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că, la art.3 alin.(5) al Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul 

sanitar, stabileşte că, după obţinerea titlului de specialist, acesta este 

obligat să lucreze la unitatea sanitară cu care au încheiat contractul 

individual de muncă cel puţin un număr de ani egal cu durata 

corespunzătoare finanţării rezidenţiatului în specialitatea pentru care s-a 

scos postul la concurs. 

Potrivit art.3 alin.(6) ocuparea unui alt post decât cel pentru  care 

au fost  confirmaţi ca rezidenţi se poate face numai după îndeplinirea 

obligaţiei prevăzute la alin.(5). 

Prin această propunere legislativă de completare a art.3 alin.(6) 

care prevede că  „ocuparea unui alt post decât cel pe care au fost 

confirmaţi ca rezidenţi se poate face numai după îndeplinirea obligaţiei 

prevăzute la alin.(5) cu excepţia cazului în care un alt medic specialist se 
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obligă să preia postul în aceleaşi condiţii” se urmăreşte rezolvarea unor 

situaţii concrete ivite de-a lungul timpului când, din diferite motive, 

familiare, locative sau medicale, medicii specialişti sunt nevoiţi ca pentru 

continuarea pregătirii profesionale să-şi întrerupă relaţiile de familie. Mai 

mult decât atât sunt situaţii în care distanţele faţă de adresele de domiciliu 

sunt atât de mari şi pentru a-şi păstra relaţiile de familie aceştia sunt puşi 

în situaţia de a-şi epuiza venitul pe cheltuielile reprezentând 

contravaloarea transportului şi cazării. 

Prin completarea art.3 alin.(6) situaţia obligativităţii rămânerii pe 

post perioada de ani echivalentă anilor de studii, poate fi alternată cu 

situaţia în care un alt specialist se obligă să preia postul. 

În continuare domnia sa arată că, în urma unor discuţii cu alţi 

membri ai comisiei a hotărât să propună amânarea finalizării propunerii 

legislative la elaborarea căreia a participat şi domnia sa . 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că prin propunerea legislativă dispare  

răspunderea materială atât a rezidentului pe post, cât şi a medicului 

înlocuitor care se aplică în cazul în care perioada de activitate a celor 

două nu acoperă un minim de ani egală cu durata corespunzătoare 

finanţării rezidenţiatului. Formularea alin.(6) al art.3 nu este foarte clară, 

ţinând cont că posturile din unităţile sanitare publice se ocupă pe bază de 

concurs. Scoaterea la concurs a posturilor de specialişti cu impunerea 

unor concedii de a lucra o perioadă cel puţin egală cu cea prevăzută 

pentru pregătirea în specialitatea respectivă ar limita numărul  

solicitanţilor şi ar crea nemulţumiri în rândul candidaţilor. 

Întrucât există o serie de contradicţii domnia sa propune amânarea 

acordării avizului pentru următoarea şedinţă şi invitarea iniţiatorului la 

lucrările comisiei. De asemenea propune ca să se organizeze o consultare 

cu Ministerul Sănătăţii în vederea găsirii unei soluţii. 
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Dl.dep.Movilă Petre supune la vot propunerea antevorbitorului său 

care este votată în unanimitate. 

 

La punctul trei al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea în 

fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate 

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de 

cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 

conexe actului medical.( PLX 79/2006). 

Dl.dep.Movilă Petre arată că prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005 s-a reglementat vânzarea spaţiilor proprietate 

privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de 

cabinete medicale precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 

conexe actului medical. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că, în data de 21.03.2006 a purtat 

discuţii cu ministrul sănătăţii în ceea ce priveşte măsurile ce se mai pot 

lua pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2003 

privind vânzarea cabinetelor medicale şi au concluzionat că nu se poate 

respecta termenul de 31 martie 2006 pentru că ar perturba activitatea de 

privatizare a acestora. Domnia sa propune ca sintagma „31 martie 2006” 

să se înlocuiască cu sintagma „31 mai 2006”. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu arată că în expunerea de motive se 

precizează că în pachetul legislativ privind reforma în domeniul sănătăţii 

vor fi redefinite competenţele şi responsabilităţile componentelor 

sistemului sanitar din România, inclusiv medicina primară şi ambulatorie 

de specialitate, desfăşurată în cabinetele medicale. În acest context, până 

la finalizarea cadrului normativ, se impune suspendarea vânzării spaţiilor 

cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
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desfăşoară activităţi conexe actului medical. Continuarea aplicării 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 determină 

imposibilitatea armonizării activităţii medicale din segmentul de  

medicină primară şi ambulatoriul de specialitate cu celelalte componente. 

Domnia sa întreabă când intră în vigoare acest pachet legislativ 

pentru că există pericolul să se propună o nouă amânare a proiectului de 

lege. 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că Ministerul Sănătăţii trebuie să 

depună toate eforturile pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 167/2005, care mai elimină apariţia disfuncţionalităţilor 

privind vânzarea cabinetelor. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu apreciază că emiterea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 167/2005 a fost o decizie politică şi a avut ca 

scop găsirea, în această perioadă de suspendare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005, a unor soluţii pentru a reduce la minim 

impactul asupra medicilor. Ministerul Sănătăţii va cere punctele de 

vedere a Colegiului Medicilor din România şi prefecturilor pentru a găsi 

cele mai bune soluţii. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu subliniază că pachetul privind reforma în 

domeniul sănătăţii trebuie armonizat cu activitatea medicală din sectorul 

de medicină primară. 

Dl.dep.Movilă Petre este de acord cu antevorbitorul său şi 

subliniază că medicina primară este punctul esenţial în realizarea 

reformei în sănătate . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune data de 30 iunie 2006 ca termen 

de suspendare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005, 

amendament făcut şi de Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin este de acord cu termenul propus – 30 

iunie 2006 . În cazul în care comisia va finaliza Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2005 înainte de 30 iunie 2006, va avea posibilitatea să 

modifice şi termenul. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică întreabă dacă Ministerul Sănătăţii şi 

Ministerul Administraţiei şi Internelor au înaintat comisiei un punct de 

vedere. 

Dl.dep.Movilă Petre răspunde că nu avem aceste puncte de vedere 

cu toate că, comisia a solicitat ambelor ministere acest lucru. Domnia sa 

supune la vot termenul de 30 iunie 2006. Comisia votează, în 

unanimitate, adoptarea proiectului de lege cu un amendament, înlocuirea 

sintagmei „31 martie 2006” cu sintagma „ 30 iunie 2006”. 

 

La punctul patru al ordinii de zi comisia a procedat la continuarea 

dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate  (PLx 14/2006). 

Dl.dep.Movilă Petre propune discutarea tuturor amendamentelor 

propuse de Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Dl.dep.Stelian Duţu propune discutarea amendamentelor Comisiei 

pentru sănătate şi familie, precum şi a  celor aflate în divergenţă. 

Art.1 lit.e) 

Dl.dep.Stelian Duţu propune introducerea unui nou alineat ca lit.e) 

cu următorul cuprins „încheie un contract de asigurări sociale pentru 

concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii 

pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care a început stagiul de 

cotizare până la data de 01.01.2006.” 
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Acest alineat este necesar pentru a crea posibilitatea acordării 

acestor drepturi pentru persoanele care nu erau prevăzute la alin.(1) şi 

alin.(2). 

Dl.dep.Movilă Petre propune completarea amendamentului cu 

următoarea sintagmă „în condiţiile în care a început stagiul de cotizare 

până la data de 01.01.2006”. Este necesară această completare deoarece 

dacă nu se îndeplineşte această condiţie se supraîncarcă fondul prin 

prelungirea posibilităţii de a încheia contracte. 

Dl.dep.Stelian Duţu supune la vot cele două amendamente care 

sunt votate în unanimitate. 

Art.4 alin.(2) şi (6) 

Dl.dep.Stelian Duţu propune modificarea alin.(2) astfel : 

“(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cota de contribuţie pentru 

concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata 

drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este de 0,75%, 

aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând 

indemnizaţie de şomaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit 

ori asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale 

prevăzut la art.1 alin.(2)  şi se achită la bugetul Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate.” 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la 

art.4 alin.(2) după sintagma „...impozitului pe venit” să se introducă 

sintagma „ori asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale 

prevăzut la art.1 alin.(2) lit.e)”, precizarea fiind necesară pentru corelare 

cu prevederile art.1 alin.(2) lit.e) referitoare la asigurările directe. 

Supuse la vot amendamentul dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei este votat în unanimitate. 

La alin.(6) dl.dep.Adrian Miuţescu, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei şi dl.dep.Movilă Petre  propun acelaşi amendament 
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şi anume completarea , la sfârşitul textului, a următoarei sintagme :”cu 

această destinaţie sau de la bugetul de stat, după caz.” 

Acest amendament este necesar pentru a afecta sumele destinate 

serviciilor medicale şi medicamentelor cuprinse în Fondul  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate . 

Supus la vot amendamentul este adoptat. 

Art.6 alin.(4) 

Dl.dep.Movilă Petre şi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei propun reformularea alin.(4) astfel: 

“(4) În situaţia persoanelor prevăzute la art.1 alin.(2) lit.a)-d), cota 

de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,75% se datorează 

asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare 

socială pentru persoanele prevăzute la art.1 alin.(2) lit.e).” 

Precizarea este necesară pentru  corelare cu prevederile art.1 

alin.(2) lit.e), referitoare la asigurările directe. 

Acelaşi amendament , cu excepţia sintagmei „lit.a) – d)” este 

propus şi de Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dl.dep.Stelian Duţu supune la vot amendamentul dl.dep.Movilă 

Petre şi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, care este votat 

în unanimitate. 

Art.7. 

Dl.dep.Stelian Duţu arată că la art.7 dl.Ioan Cindrea a propus 

reformularea textului, însă Comisia pentru muncă şi protecţie socială l-a 

respins. Domnia sa propune rediscutarea acestuia la sfârşitul lucrărilor. În 

continuare, dl.dep.Stelian Duţu informează că, în şedinţa Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială s-au respins o serie  de amendamente care se 

vor discuta după parcurgerea proiectului de lege. 
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Art.13 alin.(1) şi (2) 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.Movilă 

Petre propun reformularea celor două alineate astfel: 

„Art. 13. - (1) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru 

incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval 

de un an, socotit din prima zi de îmbolnăvire.  

(2) Începând cu a 91-a zi concediul se poate prelungi până la 183 

de zile, de către medicul expert al asigurărilor sociale, la recomandarea 

medicului specialist.” 

Motivarea acestora constă în faptul că trebuie să se stabilească 

numai durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară 

de muncă (prevedere cuprinsă şi în Legea nr.19/2000 până la 1 ianuarie 

2006).Oferă posibilitatea medicului expert să elibereze certificate de 

concediu medical la recomandarea specialistului, fără să mai trimită 

pacientul la specialist pentru transcrierea certificatului pe baza avizului. 

Dl.Vasile Cepoi, director general, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate  susţine amendamentul comisiei şi subliniază că medicul 

specialist trebuie să propună prelungirea concediului pentru incapacitate 

temporară de muncă, iar medicul expert decide dacă necesită prelungirea 

concediului. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică nu este de acord cu amendamentul 

întrucât medicul specialist care a tratat bolnavul pierde controlul evoluţiei 

acestuia; medicul specialist trebuie să elibereze certificatul medical. 

Dl.Vasile Cepoi arată că medicul expert hotărăşte prelungirea 

concediului numai la recomandarea medicului specialist. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică apreciază că şi în acest caz trebuie să 

funcţioneze procedura utilizată în cazul pensionării de invaliditate unde 

medicul specialist hotărăşte. 
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Dl.Vasile Cepoi arată că medicul specialist deţine toate datele 

stabilirii bolii, iar medicul  expert răspunde de finalizarea documentului   

( certificatul de prelungire a concediului pentru incapacitate temporară de 

muncă). 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică susţine că în această situaţie medicul 

specialist pierde controlul în ceea ce priveşte evoluţia bolii pacientului. 

Mai concret , bolnavul poate să apeleze la alţi medici specialişti pentru a 

primi recomandarea pentru prelungirea concediului pentru incapacitate 

temporară de muncă; în prezent se practică asemenea proceduri – unii 

bolnavi , pentru a obţine cât mai multe zile de concediu apelează de 

fiecare dată la alt medic şi nu la cel care l-a tratat. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că amendamentul se referă la eliberarea 

documentelor finale ( certificate medicale) de către medicul expert. 

Dl.dep.Ioan Cindrea arată că şi în acest caz trebuie să se aplice 

principiul folosit în cazul pensiilor de invaliditate când o comisie 

deserveşte şi latura socială ( pensionarea) şi latura medicală. Propune ca 

Comisia pentru expertiză a capacităţii de muncă să încheie un protocol cu 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi în componenţa ei să intre şi un 

medic specialist, urmând ca această comisie să elibereze prelungirea 

certificatelor medicale. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că legea nu stabileşte cu claritate 

care este rolul medicului expert. 

Dl.dep.Adrian Miuţescu propune următorul amendament: 

„(2) Începând cu a 91-a zi concediul se poate prelungi până la 183 

de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale. „ 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că acest amendament are o 

verigă în plus. 

Dl.Vasile Cepoi răspunde domnului Ioan Cindrea în sensul că, 

Comisia de expertiză a capacităţii de muncă lucrează după normative 



 13

foarte clare care conţin criteriile de prelungire a gradului de invaliditate; 

medicul expert din comisie verifică dacă dosarul pacientului corespunde 

normativelor şi face parte din Comisia de expertiză a capacităţii de 

muncă. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că eliberarea şi prelungirea 

certificatelor medicale sunt atribuţia medicului specialist şi, ca urmare, 

este pentru eliminarea amendamentului dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei şi dl.dep.Movilă Petre ; medicul specialist 

reprezintă o verigă de control care elimină suspiciunile şi abuzurile. 

Adoptarea amendamentului înseamnă şi schimbarea certificatelor tipizate. 

Dl.Vasile Cepoi informează că în prezent Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate finanţează tipărirea unor noi certificate medicale. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că amendamentul propus de 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.Movilă Petre 

la art.13 alin.(2) vine în ajutorul bolnavului care este trimis la Comisia de 

expertiză din care face parte şi un medic specialist. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică intervine subliniind că din Comisia 

de expertiză nu face parte nici un medic specialist. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu apreciază că prelungirea 

concediului de către medicul expert este o formulă bună întrucât 

„bolnavul nu mai face un drum în plus la medicul specialist”. 

Dl.dep.Stelian Duţu propune ca acest amendament să fie votat 

atunci când există cvorum în sala de şedinţă sau să fie amânat pentru 

săptămâna viitoare. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică solicită să fie invitat la următoarea 

şedinţă de comisie un expert de la Comisia pentru expertiză a capacităţii 

de muncă, pentru a prezenta un punct de vedere. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu este de acord cu amânarea votării 

amendamentului de la art.13 alin.(2). 
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Dl.dep.Stelian Duţu este pentru votarea amendamentului după ce 

va fi cvorum. 

Art.14 alin.(4) 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.Movilă 

Petre propun reformularea alin.(4) astfel: 

“(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face 

pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa 

Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale împreună cu 

CNAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de 

recuperare.” 

Acest amendament este motivat prin necesitatea cooperării CNPAS 

cu CNAS pentru domeniul pe care îl administrează CNAS. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că există o neconcordanţă între 

acest amendament şi textul art.13 alin.(1). 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu nu este de acord cu antevorbitorul său şi 

arată că textul alin.(4) este o continuare a alin.(2). 

Dl.dep.Stelian Duţu susţine amendamentul din acelaşi motiv pe 

care l-a prezentat dl.dep.dr.Dida Corneliu . 

Supune la vot amendamentul care este adoptat în unanimitate. 

În continuare, domnia sa propune revenirea la art.13 alin.(2) 

întrucât există cvorum. 

Dl.dep.Adrian Miuţescu susţine amendamentul 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.Movilă Petre 

apreciind că medicul expert  trebuie să ia decizia privind prelungirea 

concediului pentru incapacitate temporară de muncă; medicul specialist 

trebuie să recomande prelungirea. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică arată că medicul specialist nu 

recomandă ci propune prelungirea concediului în baza concediilor 

medicale ale pacientului. 
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Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că în prezent nu medicul expert 

eliberează concediul medical pentru bolnav ci medicul specialist. Ceea ce 

se propune prin amendament ( ca medicul expert să elibereze certificatul 

medical) vine în contradicţie cu statutul medicului expert. 

Doamna Băleanu A. consideră că medicul specialist trebuie să 

prelungească concediul pentru incapacitate temporară de muncă. 

Dl.dep.Adrian Miuţescu apreciază că prin neacceptarea 

amendamentului se va desfiinţa Comisia pentru expertiză a capacităţii de 

muncă. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică nu este de acord cu antevorbitorul 

său deoarece conform amendamentului propus medicul specialist propune 

prelungirea lor, iar comisia decide; aşa se proceda şi până acum. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu propune ca eliberarea certificatului 

să se facă de medicul specialist cu avizul comisiei de  expertiză. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu propune reformularea amendamentului 

astfel: 

„(2) Începând cu a 91-a zi concediul se poate prelungi de către 

medicul specialist până la 183 de zile , cu aprobarea medicului expert 

al asigurărilor sociale.” 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică este de acord cu acest amendament 

deoarece textul face referire la propunerea medicului specialist de 

prelungire a concediului medical , prelungire cu care pacientul se prezintă 

la Comisia de expertiză care aprobă sau nu prelungirea; în cazul în care 

aprobă prelungirea pacientul se prezintă la medicul specialist pentru 

stabilirea numărului de zile din concediul medical. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amendamentul care este votat în unanimitate. 
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Art.21 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.Movilă 

Petre propun reformularea art.21 alin.(1) şi (2) astfel: 

“Art. 21. - (1) Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe 

o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament 

balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă, pe baza biletului de 

trimitere, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile 

acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate.  

(2) Tratamentul balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă se 

desfăşoară în conformitate cu prevederile programului individual de 

recuperare întocmit de medicul specialist cu aprobarea comisiei , în 

funcţie de natura, stadiul şi prognosticul bolii, structurat pe etape. „ 

Dl.dep.Adrian Miuţescu propune reformularea art.21 alin.(3) şi (5) 

astfel: 

 „(3) În funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului, durata 

tratamentului balnear este de 15 - 21 de zile şi se stabileşte de către medicul 

curant. 

(5) După fiecare etapă prevăzută în programul individual de 

recuperare asiguraţii sunt supuşi reexaminării medicale. În funcţie de 

rezultatele acesteia medicul expert al asigurărilor sociale poate propune 

medicului curant actualizarea programului individual de recuperare sau, 

după caz, recomandă reluarea activităţii profesionale sau propune 

pensionarea de invaliditate.” 

Supuse la vot ambele amendamente au fost adoptate în unanimitate. 

Art.44 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.Movilă 

Petre propun reformularea art.44 astfel: 
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“Art.44. - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se 

datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă de 

urgenţă, cu excepţia contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, 

datorată de angajatori pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora.” 

Motivarea constă în necesitatea corelării cu prevederile art.5 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2006 pentru reglementarea unor 

măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale. 

Dl.dep.Stelian Duţu  supune la vot amendamentul care este adoptat 

în unanimitate. 

Art.45 

Dl.dep.Karoly Kerekes propune reformularea art.45 astfel: 

“Art.45. - (1) Perioadele în care asiguraţii prevăzuţi la art.1 alin.(1) 

şi (2) beneficiază de indemnizaţiile prevăzute la art.2 constituie stagiu de 

cotizare în sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizaţii 

datorându-se contribuţia de asigurări sociale reglementată de prevederile 

Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat, care se achită bugetului 

asigurărilor sociale de stat.  

(2) Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale pentru 

asiguraţii prevăzuţi la art.1 alin.(1), precum şi cotele de contribuţie 

de asigurări sociale datorate integral de asiguraţii prevăzuţi la art.1 

alin.(2) se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim 

brut pe ţară  garantat în plată, corespunzător numărului zilelor 

lucrătoare din concediul medical şi se suportă din cuantumul brut al 

indemnizaţiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 
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(3) Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de 

angajator pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

cuvenite asiguraţilor se aplică asupra valorii reprezentând un salariu 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător 

numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.  

(4) Calculul şi plata contribuţiei individuale de asigurări sociale se 

efectuează lunar, de către plătitorii prevăzuţi la art.36 alin.(3). 

Contribuţia individuală de asigurări sociale se virează până la data 

de 25 a lunii următoare  celei pentru care se efectuează plata 

drepturilor salariale şi/sau a veniturilor de natură salarială.”  

Domnia sa consideră că trebuie să existe acelaşi sistem de achitare 

a contribuţiei de asigurări sociale pentru angajator şi pentru persoana 

fizică. 

Art.46 

Dl.dep.Karoly Kerekes  propune introducerea unui text nou ca (11) 

cu următorul cuprins: 

“(11) În situaţia persoanelor prevăzute la art.33, la 

determinarea punctajului anual se utilizează salariul de bază minim 

brut pe ţară, garantat în plată, din perioadele respective, pentru 

fiecare dintre indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate achitate 

de fiecare plătitor.” 

Deoarece în situaţia în care există raporturi de muncă/serviciu la 

mai mulţi angajatori, indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate se 

achită de către fiecare din aceştia, iar contribuţia de asigurări sociale se 

datorează pentru fiecare indemnizaţie, se propune ca la calculul 

punctajului la pensie să se utilizez salariul minim brut pe ţară, garantat în 

plată, pentru fiecare din indemnizaţiile achitate. 

Supuse la vot ambele amendamente au fost acceptate. 
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Art.48 

Dl.dep.Stelian Duţu propune reformularea art.48 astfel: 

“Art.48. - Contravenţiile prevăzute la art.47 se sancţionează cu 

amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei şi constituie venituri la Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate  .” 

Motivarea constă în faptul că este necesară reîntregirea Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

Amendamentul este votat în unanimitate. 

Art.51 alin.(1) 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.Movilă 

Petre propun reformularea art.51 alin.(1) astfel: 

“Art.51. - (1) Controlul modului de acordare a concediilor 

medicale şi de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizează 

de către echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din 

structura CNAS, a caselor de asigurări de sănătate. În cazuri justificate, 

CASJ/CNAS cooptează reprezentanţii Ministerului Sănătăţi sau ai 

direcţiilor de sănătate publică şi a direcţiilor medicale ori structurilor 

similare din ministerele şi instituţiile din administraţia publică centrală cu 

reţea sanitară proprie. „ 

Dl.dep.Adrian Miuţescu propune un nou alineat ca alin.(21) cu 

următorul cuprins: 

„(21) Controlul privind respectarea obligaţiilor prevăzute în 

convenţiile încheiate de către medicii curanţi cu casele de asigurări 

de sănătate se efectuează de către casele de asigurări de sănătate. „ 

Domnia sa apreciază că , Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

trebuie să aibă dreptul de a realiza controlul. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi dl.dep.Movilă 

Petre propun reformularea alin.(3) şi (5)  astfel: 
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„(3) În cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă, vor fi sesizate comisiile de disciplină din cadrul 

colegiului medicilor de la nivelul fiecărui judeţ, respectiv Colegiul 

Medicilor Bucureşti, pe domeniul de competenţă, precum şi unităţile cu 

care medicii se află în relaţii contractuale, pentru luarea măsurilor legale 

ce se impun. 

(5) La nivelul CNAS/CASJ se constituie Comisii mixte de 

analiză a concediilor medicale conform protocolului încheiat între 

CNAS – CNPAS cu medicii de expertiză.” 

Supuse la vot amendamentele au fost adoptate. 

Art.54 

Dl.dep.Ioan Cindrea propune eliminarea art.54 deoarece acesta a 

fost abrogat prin Ordonanţa Guvernului nr. 1/2006. 

Supus la vot amendamentul este acceptat. 

Art.55 alin.(2)  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca  la 

art.55 alin.(2) să se reformuleze astfel: 

(2) Costurile generate de tipărirea documentelor şi formularelor 

prevăzute la alin.(1) se suportă de către furnizorii de servicii medicale şi 

sunt puse la dispoziţia acestora prin grija caselor de asigurări de 

sănătate.”  

Supus la vot amendamentul a fost adoptat fiind un vot împotrivă. 

Art.58 

Dl.dep.Alexandru Mocanu propune reformularea art.58 în două 

alineate: 

„(1) Necesarul de personal  la CNAS şi CASJ  pentru realizarea 

activităţilor de evidenţă şi control rezultate din aplicarea prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă se stabileşte prin hotărâre de Guvern. 
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(2) Activitatea de declarare, constatare, control, colectare şi 

soluţionare a contestaţiilor privind contribuţiile pentru concedii şi 

indemnizaţii datorate de persoanele fizice şi persoanele juridice care au 

calitatea de angajator, se realizează de Ministerul Finanţelor Publice 

prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii.” 

Supuse la vot amendamentele au fost adoptate. 

Dl.dep.Stelian Duţu propune discutarea amendamentului de la art.12 

respins de Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dl.dep.Ioan Cindrea propune reformularea art.12 astfel: 

“Art.12. - Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se 

suportă după cum urmează:  

A. de către angajator, din prima zi până în a 3-a zi de 

incapacitate temporară de muncă.” 

Acest amendament este necesar pentru reducerea efortului 

financiar al angajatorului. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică propune amânarea votului asupra 

art.12 şi solicită ca la următoarea şedinţă de comisie Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate să prezinte fundamentarea privind efortul financiar 

atât pentru textul iniţial cât şi pentru amendament. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune amânarea discutării 

amendamentelor respinse de Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 

care au mai rămas nedezbătute. 

Dl.dep.Movilă Petre propune amânarea dezbaterilor asupra 

amendamentelor nediscutate în următoarea şedinţă comună a comisiilor. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  
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La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

DEP.PETRE MOVILĂ 
  

 


