
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie              Nr. 28/ 185 /30  martie  2006 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei comisiei din zilele de 28  şi 29.03. 2006 

 
 

La lucrările comisiei din data de 28.03.2006 au fost prezenţi 15 

deputaţi fiind absenţi motivat 2 deputaţi, iar la lucrările comisiei din 

29.03.2006 au fost prezenţi 16 deputaţi, fiind absent motivat 1 deputat. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitat, dl.dr.Vasile 

Cepoi, director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , 

vicepreşedintele comisiei. 

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

1. 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)  ( sesizare în fond împreună cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială ). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea  

unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale ( PLX 

141/2006). 
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3. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea alin.(3) al art.53 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 

sociale de sănătate, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 93/2004 şi aprobată prin Legea nr.583/2004                        

( reexaminare). 

4. Reexaminarea 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). 

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 

şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 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). 

În conformitate cu hotărârea comună a celor două comisii, care a 

fost luată în şedinţa din 22 martie 2006, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate a pus la dispoziţie un material privind estimarea cheltuielilor 

aferente concediilor medicale şi suportate din Fondul  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate pentru anul 2006, precum şi implicaţiile 

reducerii numărului de zile de concedii medicale, suportate de către 

angajator, la 3 zile. 
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Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan acordă cuvântul dl.dr.Vasile Cepoi 

pentru a prezenta acest material. 

Estimarea are la bază execuţia anului 2005 privind contribuţia 

angajatorilor de 7 % la Fondul  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate rezultând un total de contribuţie de 7 % , de 4.931.757.101 lei 

RON. 

Fondul de salarii corespunzător contribuţiei de virat , rezultat la 

nivelul anului 2005  , este de 70.453.672.871 lei RON. 

Aplicând o creştere salarială medie de 7,2 % estimată la nivelul 

anului 2006 rezultă un fond de salarii bază de calcul de 75.526.337.318 

lei RON şi o contribuţie de 0,75 % , de 566.447.530 lei RON. 

Având în vedere situaţia informativă prezentată de CNPAS privind 

cheltuielile realizate la 31.12.2005 cu prestaţiile privind concediile 

medicale, la care aplicăm majorarea salarială medie de 7,2 %, majorare ce 

se reflectă în cuantumul indemnizaţiei de concediu medical , rezultă că 

indemnizaţiile plătite în 2005 sunt de 504.335.355 lei RON iar 

indemnizaţiile estimate a se plăti în 2006 de 540.646.429 lei RON. 

Din cele prezentate rezultă că în situaţia încasărilor integrale a 

contribuţiei şi a menţinerii cuantumului concediilor medicale, la nivelul 

anului 2006, contribuţia ar fi acoperitoare. 

În situaţia în care ritmul încasărilor ar fi la nivelul anului 2005, 

deci fondul de salarii baza de calcul ar fi de 60.290.695.515 lei RON, iar 

contribuţia de 0,75 % de 452.180.216 lei RON, rezultă că fondurile 

colectate nu acoperă necesarul pentru plata concediilor şi indemnizaţiilor. 

Având în vedere că fondul alocat prin bugetul pentru anul 2006 

pentru aceste cheltuieli este de 379.275 mii lei RON, iar cuantumul 

estimat a se cheltui cu indemnizaţiile de concedii medicale este de 

540.646 mii lei RON , rezultă un deficit de 161.371 mii lei RON. 
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Dl.dep.Ioan Cindrea intervine şi apreciază că fundamentarea 

prezentată nu este conformă cu realitatea. Din materialul prezentat nu 

rezultă ce înseamnă reducerea contribuţiei angajatorului la primele 3 zile 

de concediu medical şi ce înseamnă reducerea contribuţiei peste 3 zile. 

De asemenea, rezultă că durata medie a concediilor medicale este de 12 

zile. În concluzie, în opinia domniei sale, materialul nu este 

corespunzător. 

Dl.dr.Vasile Cepoi solicită cuvântul şi informează că, la dispoziţia 

Casei Naţionale de Pensii , nu există date referitoare la dimensiunea 

angajatorului în corelare cu durata incapacităţii temporare de muncă, de 

3, 7, 12 şi 17 zile. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan intervine şi solicită ca, până la viitoarea 

şedinţă comună, să fie furnizate toate informaţiile suplimentare 

disponibile. 

Dl.-dep.Stelain Duţu, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială propune amânarea dezbaterilor pentru ziua de marţi, 4 

aprilie 2006, ora 13,30. 

Cele două comisii au aprobat, în unanimitate, continuarea 

dezbaterilor la data şi ora propusă. 

 

La punctul doi 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. 1/2006 pentru 

reglementarea  unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor 

sociale ( PLX 141/2006). 

După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , în scopul evitării 

situaţiilor în care nu s-ar putea efectua plata indemnizaţiilor de asigurări 

sociale cuvenite anterior datei de 1 ianuarie 2006, întrucât construcţia 

administrativ – funcţională nu este consolidată, se propune ca aceste 
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drepturi să fie achitate în continuare din bugetul asigurărilor sociale de 

stat, urmând a se opera modificările corespunzătoare, în volumul şi 

structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat, cu  

menţinerea echilibrului bugetar aprobat. 

Pentru respectarea principiului egalităţii de tratament a asiguraţilor 

sistemului public de pensii se propune diminuarea cotelor de contribuţii 

de asigurări sociale datorate de persoanele asigurate în sistemul public de 

pensii şi care nu vor fi asigurate obligatoriu , conform art.1 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.158/2005. 

De asemenea proiectul de lege reglementează unele aspecte 

referitoare la plata concediilor şi indemnizaţiilor prevăzute de Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, precum şi recunoaşterea unor 

perioade de stagiu de cotizare în condiţiile transferului de responsabilităţi 

între instituţiile implicate. 

Ordonanţa aflată în discuţie, arată dl.dep.dr.Paveliu Sorin se află în 

corelare cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005. Din 

discuţiile , care au fost purtate cu membrii Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială , se reţine amendamentul privind plata  concediului de 

boală în funcţie de numărul de zile şi dimensiunea angajatorului. Domnia 

sa nu este de acord să se modifice nivelul contribuţiei de 0,75 %. Acest 

lucru rezultă, cu claritate şi din prezentarea făcută de dl.dr.Vasile Cepoi. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are obligaţia de a fi prudentă, 

subliniază domnia sa.  Dl.dep.Ioan Cindrea poate depune o propunere 

legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

158/2005,  la care şi domnia sa doreşte să subscrie. Între timp, comisiile 

vor beneficia de o situaţie a structurii angajatorilor şi a costurilor 

concediilor de boală. În opinia sa, după intrarea în vigoare a Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 numărul şi durata concediilor de 

boală va scădea. În concluzie, domnia sa propune avizarea favorabilă a 
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proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea  unor măsuri financiar-

fiscale în domeniul asigurărilor sociale ( PLX 141/2006), în forma 

adoptată de Senat. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi reaminteşte că, 

an de an, în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate au fost 

introduse plăţi care nu au legătură cu acest fond, de exemplu plata 

rezidenţilor. În opinia domniei sale majorarea contribuţiei pentru 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate de la 0,75 % la 1 % ar fi 

benefică. În condiţiile în care procentul de la bugetul de stat acordat 

pentru sănătate, scade, în permanenţă, bugetul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate ar trebui să fie protejat. De asemenea, din bugetul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt plătite şi programele 

naţionale de sănătate. Serviciile medicale vor avea de suferit, conchide 

domnia sa. 

Această propunere va intra în conflict cu programul guvernamental 

de scădere a fiscalităţii, sesizează dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan . Rezidenţii 

sunt medici, efectuează servicii de gardă şi sunt participanţi activi la actul 

medical, subliniază domnia sa . Banii care vor fi transferaţi de la 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nu vor fi acoperitori 

plata acestor concedii. 

Dl.dep.Movilă Petre intervine şi reaminteşte că 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei şi domnia sa au înaintat 

un amendament asupra art.4 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 prin care eventualele deficite înregistrate vor fi 

compensate de la bugetul de stat. Acest amendament a fost aprobat de 

către cele 2 comisii şi are în vedere protejarea Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate . 
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Creşterea de la 0,75 % la 1 % s-ar face în detrimentul bugetului de 

pensii, subliniază dl.dep.dr.Paveliu Sorin . În prezent s-au luat 0,75 % de 

la pensii şi s-au transferat la sănătate. Dacă această mutare va produce o 

eficientizare se va vedea abia peste 6 luni. Problema care se pune este 

aceea că nu se poate garanta încasarea contribuţiei de 0,75 %. 

Dl.dep.Movilă Petre intervine şi subliniază că, prin aprobarea 

amendamentului de la art.4 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005, discuţia devine inutilă. Domnia sa se pronunţă 

pentru avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 1/2006. 

În finalul acestor discuţii, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 pentru 

reglementarea  unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor 

sociale ( PLX 141/2006), în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a 

dezbătut propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(3) 

al art.53 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, 

modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

93/2004 şi aprobată prin Legea nr.583/2004 (Plx 465/2005) , retrimisă 

Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială , pentru reexaminare pe fond, în temeiul art.70 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 

În urma rediscutării propunerii legislative, comisiile au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei iniţiale, de respingere a 

propunerii legislative , exprimată în raportul depus cu nr.292, respectiv 

437 din 31 octombrie 2005. Motivarea respingerii propunerii legislative 
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constă în faptul că prevederile acesteia referitoare la legiferarea cotei de 

contribuţie de asigurări sociale de sănătate pe care trebuie să o plătească 

în cazul în care se asigură, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate 

care se află temporar în ţară, precum şi apatrizii sunt preluate în 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2005 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, comisia a dezbătut proiectul 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), retrimis la comisie pentru reexaminare pe fond, 

în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

În urma rediscutării proiectului de lege, comisia a hotărât, în 

unanimitate, menţinerea punctului de vedere exprimat  în raportul 

nr.28/172/22 martie 2006 care stabileşte suspendarea aplicării Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 până la 30 iunie 2006. Continuarea 

aplicării acesteia ar duce la imposibilitatea armonizării activităţii 

medicale din cabinetele medicale şi ambulatoriile de specialitate cu 

celelalte componente ale sistemului medical. De asemenea, prin 

adoptarea pachetului legislativ privind reforma în domeniul sănătăţii vor 

fi redefinite competenţele şi responsabilităţile în toate componentele 

sistemului sanitar. 

 

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.DR.OVIDIU BRÎNZAN 

 
 


