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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi , neînregistrându-se 

absenţe. 

La lucrările comisiei participă, în calitate de invitaţi dl.Ervin 

Szekely , secretar de stat, Ministerul Sănătăţii , dl.dr.Vasile Cepoi, 

director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , doamna 

Ştefania Aghergheloaie, secretar general Casa Naţională de Pensii şi 

Asigurări Sociale, doamna Vasilica Petre, director general adjunct al 

Direcţiei juridice, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi doamna 

dr.Roxana Suciu, director al Direcţiei medicale, Ministerul Justiţiei.   

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele 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)  . 

2. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

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

Administrator
Original
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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 nr.336 /2005). 

3. Diverse. 

4. 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). 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

din dezbaterile anterioare rezultă că principalele probleme rămase în 

discuţie sunt nivelul cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii 

de boală ( 0,75 % , 0,85 % sau 1,0 % ) şi a modul în care se suportă 

indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă ( de către angajator 

din prima zi până în a 7-1 zi de incapacitate temporară de muncă ). 

Personal, domnia sa se pronunţă pentru majorarea cotei de contribuţie 

pentru concedii şi indemnizaţii de boală de la 0,75 % la 1,0 %. Au existat 

şi propuneri care vizează suportarea, de către angajator , a indemnizaţiei 

pentru incapacitate temporară de muncă , din prima zi până în a 3-a  sau a 

12-a zi de incapacitate temporară de muncă, indiferent de numărul de 

angajaţi. Aplicarea unei asemenea prevederi presupune grevarea Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate , prin angajarea de cheltuieli 

suplimentare şi reducerea substanţială a fondurilor destinate asigurării 

asistenţei medicale. 

Domnia sa acordă cuvântul dl.dr.Vasile Cepoi. 
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Din punct de vedere principial, arată dl.dr.Vasile Cepoi 

nediscriminarea angajatorilor în funcţie de numărul de angajaţi, este 

corectă. În această situaţie, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu ar 

mai putea să facă faţă plăţilor pentru concediile şi serviciile medicale. Un 

argument îl reprezintă faptul că, în acest an, la fondul de salarii existent s-

ar colecta 504 miliarde RON în timp ce, pentru plata concediilor de boală 

se estimează a se cheltui 594 miliarde RON. Prin aplicarea cotei de 

contribuţie de 0,75 % rezultă, cu claritate, că fondurile colectate sunt 

insuficiente. Trebuie să se aibă în vedere şi faptul că ponderea numărului 

de concedii de boală se situează sub 14 zile. La ora actuală nici Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate şi nici Casa Naţională de Pensii şi 

Asigurări Sociale nu deţin informaţii suficiente pentru a argumenta aceste 

modificări. 

Referindu-se la activităţile care urmează a fi desfăşurate de către 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin aplicarea prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, domnia sa menţionează 

că personalul este insuficient, iar mecanismele nu sunt suficient puse la 

punct. 

Deoarece nu există o bază de fundamentare a acestor indicatori, 

domnia sa propune ca, în acest an, prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 să rămână în forma prezentată. Începând cu anul 

viitor, se poate propune o majorare a cotei de contribuţie de peste 0,75 %. 

Dl.dep.Ioan Cindrea intervine, în calitate de coautor al 

amendamentelor şi menţionează  că nu este corect ca 90 % din fondurile 

pentru achitarea concediilor de boală, să fie suportate de către angajatori. 

În opinia domniei sale, sistemul de asigurări sociale de sănătate trebuie să 

fie în măsură să-şi asume acest risc. Domnia sa susţine eliminarea 

discriminării dintre angajatori, în funcţie de numărul de salariaţi , precum 

şi introducerea plăţii, din prima zi până în a 3-a zi de incapacitate 
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temporară de muncă. Până în anul 1999, Legea pensiilor nu prevedea 

această discriminare. Actualul sistem , propus prin Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.158/2005 , consumă doar bani fără să asigure şi serviciile 

medicale corespunzătoare, conchide domnia sa . 

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

depus un amendament prin care angajatorul suportă indemnizaţia pentru 

incapacitate temporară de muncă, din prima zi până în a 3-a zi de 

incapacitate, numai dacă şi-a achitat contribuţia la zi. 

În urma discuţiilor pe care le-a purtat cu conducerea Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate şi având în vedere situaţia actuală din 

sistem, domnia sa consideră că nu este încă momentul a se opera 

modificări. Actualele prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 vor impune medicilor să fie mult mai responsabili în privinţa 

eliberării certificatelor de concediu medical. Domnia sa se pronunţă 

pentru majorarea contribuţiei de la 0,75 % la 0,85 % sau 1,0 %. 

Sistemul de asigurări sociale de sănătate a fost, în permanenţă, 

subfinanţat intervine dl.dep.Ion Giurăscu. Până la emiterea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005, Casa Naţională de Pensii şi Asigurări 

Sociale plătea 0,75 %, iar medicii eliberau concediile medicale, după 

bunul lor plac. Odată cu apariţia Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005, medicii sunt supuşi controlului privind corectitudinea 

emiterii certificatelor de concediu medical. În opinia sa , nu se impune 

majorarea contribuţiei . 

Dl.dep.Movilă Petre solicită cuvântul pentru a sublinia că este 

pentru prima dată când , prin lege, se pune problema monitorizării 

concediilor de boală. Prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 , la sfârşitul anului, Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate va fi în măsură să beneficieze de o situaţie reală privind 

numărul de concedii medicale pe număr de zile. Domnia sa se pronunţă 
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pentru eliminarea discriminării între angajatori în funcţie de numărul de 

angajaţi şi propune o delimitare a acestora în funcţie de cifra de afaceri. 

În prezent, nu există suficiente argumente pentru a susţine o majorare a 

cotei şi, dacă  anul viitor , bugetul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate va permite, domnia sa va susţine o majorare a cotei . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu îşi exprimă indignarea pentru cele 

afirmate, la adresa medicilor, de către dl.dep.Ioan Giurăscu şi solicită 

scuze. Medicii nu au făcut nici un fel de abuzuri la eliberarea 

certificatelor de boală, subliniază domnia sa. 

Dl.dep.ioan Giurăscu îşi cere scuze pentru neînţelegerea provocată 

de afirmaţiile sale şi promite dl.dep.dr.Câmpanu Liviu că îi va aduce, în 

particular, unele argumente. 

Problema concediilor de boală, arată dl.dep.Adrian Miuţescu 

trebuie privită şi analizată dintr-un punct de vedere neutru.Noi am fost 

perfect de acord cu independenţa Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate care, acum, trebuie să-şi asume responsabilitatea plăţii 

concediilor medicale. Creşterea numărului de zile de incapacitate 

temporară de muncă va avea efecte negative, iar Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate care are pârghiile de control asupra medicilor, 

trebuie să administreze această situaţie. Numărul concediilor de boală 

este în plină creştere iar Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie 

să spună, cu claritate, cât poate suporta din aceste plăţi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi arată 

că problema concediilor medicale este deosebit de complexă. Domnia sa 

cunoaşte foarte bine situaţia din sistem şi afirmă că întotdeauna a existat 

un mic procent perturbator, al concediilor medicale incorect acordate.    

90 % dintre concediile medicale sunt corect acordate, subliniază domnia 

sa . Numărul de concedii medicale este direct proporţional influenţat de 

către nivelul de trai şi condiţiile de  muncă. În prezent, Casa Naţională de 
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Asigurări de Sănătate nu este o instituţie autonomă deoarece nu deţine o 

evidenţă corectă a fondurilor colectate, nivelul cheltuielilor este limitat de 

către Ministerul Finanţelor Publice , iar Fondul  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate nu este încă un fond public-privat. Mai mult chiar, 

există dovezi concludente privind deturnarea de la Fondul  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate a peste 23.000 miliarde ROL. 

În ceea ce priveşte eliberarea concediilor medicale, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , rarele abuzuri nu 

trebuie generalizate. Tot ce trece peste această limită se constituie în 

cazuri penale. Prezenta ordonanţă asigură un control eficient privind 

eliberarea concediilor medicale. 

Dl.prof.dr.Vasile Cepoi a afirmat că, pentru plata concediilor 

medicale, sunt necesare 594 miliarde RON, arată domnia sa . Această 

sumă nu poate fi colectată cu cota de 0,75 % ci cu 1 %. De ani de zile, 

sistemul sanitar este subfinanţat şi o grevare a Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate ar duce la incapacitatea de plată a serviciilor 

medicale. Dilema actuală cu care se confruntă medicii în permanenţă, este 

aceea că atunci când se depăşeşte fondul alocat se intră în incidenţă 

penală, iar atunci când se încadrează în acest fond, pacienţii mor. Astfel, 

corpul medical a ajuns într-o situaţie fără precedent datorată, în primul 

rând, subfinanţării sistemului sanitar. Acest lucru a fost semnalat şi de 

către dl.acad.prof.dr.Bălăceanu Stolnici, care a afirmat că actuala criză 

din sistemul sanitar este cea mai gravă din ultimii 50 de ani. 

Dl Adrian Miuţescu consideră că 30 % dintre concediile de boală 

sunt incorect emise. Domnia sa doreşte să cunoască care este fenomenul 

perturbator de care a făcut vorbire dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei. 

Informaţia pe care aţi preluat-o este incorectă, subliniază 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . Orice informaţie 
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trebuie fundamentată de fapte. Este vorba de un fenomen perturbator 

deoarece nu depăşeşte procentul de 10 % din totalul concediilor medicale 

emise. Cifra de 30 % este total exagerată şi arată, încă o dată, că 

personalul medical continuă să fie umilit şi înjosit. Este adevărat că, în 

cadrul celor 10 % sunt majoritare cazurile unor copii abandonaţi sau fără 

cămin şi care se află internaţi în spitale. Acestea sunt cazuri sociale, 

subliniază domnia sa . 

Procentul de 10 % este unul real şi nu este cazul să se generalizeze, 

mai arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei . Într-o 

situaţie similară unele persoane au afirmat, cu rea credinţă, că toţi 

profesorii şi medicii sunt corupţi. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion se pronunţă împotriva oricăror discriminări 

între angajatori şi propune majorarea cotei la 0,85 % şi pentru plata 

primelor 12 zile de către angajatori. În spitale, menţionează domnia sa , 

atât medicii cât şi pacienţii militează pentru reducerea întreruperii 

temporare a capacităţii de muncă. După împlinirea celor 90 de zile de 

concediu medical, prelungirea se acordă de către comisiile de expertiză a 

capacităţii de muncă. Lipsa condiţiilor de muncă este un factor care  

poate creşte numărul de zile de incapacitate temporară de muncă. Patronii 

sunt obligaţi să ofere cele mai bune condiţii de lucru, conchide domnia sa. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică solicită cuvântul şi apreciază că 

reducerea numărului de zile de incapacitate de muncă prin aplicarea 

prezentei ordonanţe, este falsă. Incidenţa şi prevalenţa îmbolnăvirilor a 

crescut în România influenţate de scăderea condiţiilor de viaţă şi de 

muncă ale oamenilor . Din cauza condiţiilor improprii din spitale, 

numeroşi bolnavii nu mai doresc să stea internaţi sau în concediu 

medical. Multe dintre firme nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată nici 

pentru primele 7 zile de boală, arată domnia sa . Nu este corect să lăsăm 



 8

povara acestor plăţi numai pe seama angajatorilor sau numai pe seama 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , concluzionează domnia sa. 

Dl.prof.Mircea Coşa solicită cuvântul şi consideră că discuţia are 

un caracter exagerat, social. Prezenta lege trebuie să dispună şi de o 

abordare economică. Concediul medical reprezintă un factor care trebuie 

redus şi inhibat prin măsuri fiscale. În opinia domniei sale, această 

iniţiativă este imposibil de realizat, mai ales în condiţiile în care Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate nu este , în mod real, o instituţie 

autonomă. Ideea că această presiune trebuie să cadă, în exclusivitate, pe 

umerii angajatorilor este de neacceptat, reprezentând un fenomen de 

supraimpozitare. Colectarea acestor contribuţii nu trebuie să aparţină 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Legea trebuie să creeze un 

cadru general şi normal. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu dispune de o bază de 

date pentru a opera estimări obiective şi realiste , subliniază dl.dr.Vasile 

Cepoi. . Din primele estimări, fondul ce urmează a fi colectat în anul 

2006 nu poate acoperi necesităţile de plată a concediilor medicale. 

Dl.dep.Stelian Duţu intervine şi reaminteşte că, în cadrul 

dezbaterilor anterioare, au fost depuse o serie de amendamente care fac 

referire la textul art.12, lit.A. 

La art.12 lit.A, informează domnia sa, au fost depuse 

amendamentele dl.dep.Ioan Cindrea, dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu , 

doamnei dep.A.Bălean  şi al dl.dep.dr.Luchian Ion . 

Amendamentul dl.dep.Ioan Cindrea prevede plata indemnizaţiei 

pentru incapacitate temporară de muncă de către angajator, din prima zi 

până în a 3-a zi de incapacitate. 

Amendamentul dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu propune plata 

indemnizaţiei de către angajator din prima zi până în a 3-a zi de 
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incapacitate, în condiţiile în care angajatorul este la zi cu plata acestor 

contribuţii. 

Amendamentul doamnei dep.A.Bălean propune plata indemnizaţiei 

de către angajator din prima zi până în a 7-a zi de incapacitate. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion a propus plata indemnizaţiei de către 

angajator din prima zi până în a 12-a zi de incapacitate. 

Supuse votului deschis amendamentele au înregistrat următoarele 

rezultate: 

- amendamentul dl.dep.Ioan Cindrea : 5 voturi pentru, 10 

împotrivă şi 5 abţineri, fiind respins; 

- amendamentul dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  : 4 voturi 

pentru, 6 împotrivă şi 12 abţineri, fiind respins; 

- amendamentul doamnei dep.A.Bălean : 7 voturi pentru, 9 

împotrivă şi 5 abţineri, fiind respins; 

- amendamentul dl.dep.dr.Luchian Ion  : 10 voturi pentru, 3 

împotrivă şi 8 abţineri, fiind respins. 

Textul art.12 lit.A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 a obţinut 10 voturi pentru, 7 împotrivă şi 8 abţineri fiind 

respins. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei doreşte să-şi 

motiveze votul şi apreciază că amendamentul dl.dep.dr.Luchian Ion este 

cel mai raţional. Domnia sa doreşte să cunoască care este opinia 

reprezentantului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . De asemenea 

domnia sa propune repetarea votului numai pentru amendamentul 

dl.dep.dr.Luchian Ion şi pentru varianta din ordonanţa de urgenţă. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin se declară nelămurit de rezultatul votului şi 

propune verificarea cvorumului. 

Dl.dep.Stelian Duţu verifică, personal, cvorumul de şedinţă şi 

anunţă că, în sală, sunt prezenţi 22 de deputaţi. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine pe o problemă de procedură. În 

calitate de secretar al Comisiei pentru sănătate şi familie , domnia sa 

doreşte să verifice rezultatele votului şi propune repetarea acestuia. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei se pronunţă 

pentru reluarea procedurii de vot pentru toate variantele prezentate. 

Domnia sa solicită procedură de vot pentru stabilirea repetării votului. 

Cu 21 voturi pentru, nici un vot împotrivă şi o abţinere, cele două 

comisii au hotărât reluarea votului. 

Dl.dep.Valentin Iliescu se declară nemulţumit de procesul de 

intenţie privind procedura de vot care a fost exprimată de către 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin. De asemenea, domnia sa se declară nemulţumit 

de punctul de vedere exprimat de către reprezentantul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate , precum şi de lipsa unor soluţii alternative. 

Lipsa de soluţii alternative este generată de lipsa unei baze de date, 

subliniază dl.dep.Movilă Petre . 

În urma reluării procedurii de vot asupra art.12 lit.A s-au înregistrat 

următoarele rezultate: 

- amendamentul dl.dep.Ioan Cindrea : 6 voturi pentru, 9 

împotrivă şi 6 abţineri, a fost respins ; 

- amendamentul dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  : 7 voturi 

pentru, 7 împotrivă şi 7 abţineri, a fost respins; 

- amendamentul doamnei dep.A.Bălean : 2 voturi pentru, 9 

împotrivă şi 10 abţineri, a fost respins; 

- amendamentul dl.dep.dr.Luchian Ion  : 13 voturi pentru, 3 

împotrivă şi 5 abţineri, a fost admis. 

La art.17 alin.(1) dl.dep.Ioan Cindrea propune aplicarea unui 

procent de  85 % asupra bazei de calcul, pentru stabilirea valorii de 

înlocuire. 
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Cu 10 voturi pentru , 12 împotrivă şi nici o abţinere amendamentul 

a fost respins. 

Textul art.17 alin.(1) din ordonanţa de urgenţă a fost admis cu 14 

voturi pentru, 5 împotrivă şi 2 abţineri. 

La art.38 dl.dep.Movilă Petre propune ca, pe durata concediilor 

maternale, sumele cuvenite pentru plata concediilor medicale să se 

recuperează de la bugetul de stat. 

Amendamentul este admis cu 16 voturi pentru, 2 împotrivă şi 3 

abţineri. 

În ansamblul său, proiectul 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 forma amendată de 

către cele două comisii este admis cu 15 voturi pentru, 5 împotrivă şi o 

abţinere. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au hotărât, cu 15 voturi pentru, 5 împotrivă şi o 

abţinere să supună Plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  (PLx 

14/2006) spre dezbatere şi adoptare, în forma prezentată în raportul 

comun. 

 

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

procedat la reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

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 nr.336 /2005). 
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După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

acest proiect de lege , dezbătut de comisie cu seriozitate timp de peste 2 

luni , a fost trimis Ministerului Sănătăţii  la data de 14 decembrie 2005 

sub formă de raport, cu rugămintea de a se înainta observaţiile pe care, 

până în prezent, comisia nu le-a primit. 

 În acest context, s-a solicitat ca până la data de 10.04.2006 , 

Ministerul Sănătăţii să înainteze , în scris, propunerile de modificare pe 

care Ministerul Sănătăţii doreşte să le facă asupra raportului comisiei 

nr.28/498/14.12.2005. 

 S-a menţionat că acest proiect de lege se doreşte să se promoveze, 

în cel mai scurt timp, cu atât mai mult cu cât medicii din teritoriu solicită 

acest lucru. Totodată medicii îşi exprimă îngrijorarea privind 

tergiversarea şi eventuala rezolvare a acestei probleme atât de importante 

pentru funcţionalitatea sistemului în defavoarea pacienţilor şi a lumii 

medicale. 

 Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei solicită punctul 

de vedere al dl.Ervin Szekely , reprezentantul Ministerului Sănătăţii . 

În opinia domnului Ervin Szekely , Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2005 în forma amendată de către Comisia pentru 

sănătate şi familie reprezintă o bună măsură pentru asigurarea stabilităţii 

medicilor în teritoriu şi pentru îmbunătăţirea substanţială a actului 

medical. Domnia sa informează pe cei prezenţi că, în data de 10.,04.2006, 

în Monitorul Oficial al României a fost publicată Legea privind reforma 

în domeniul sănătăţii care are incidenţă şi asupra medicinii primare. În 

acest sens, Ministerul Sănătăţii a solicitat Comisiei pentru sănătate şi 

familie amânarea dezbaterilor asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 110/2005 până la data de 1 iunie 2006, având în vedere şi faptul că, 

prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2005, 

adoptată de Parlament, s-a stabilit suspendarea aplicării Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 până la 31.06.2006. Domnia sa 

menţionează că se va supune deciziei pe care comisia o va lua. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

situaţia creată prin epuizarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 167/2005, la data de 1 aprilie , era dramatică. Prelungirea 

suspendării aplicării prevederilor până la data de 31.06.2006  s-a făcut 

numai la insistenţele comisiei. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

110/2005 , în forma în care a fost prezentată, nu ar fi făcut decât să 

producă haos în rândul medicilor şi să distrugă punerea în posesie a 

medicilor cu cabinetele  medicale. Acum , Ministerul Sănătăţii a înaintat 

o nouă solicitare de amânare a dezbaterilor. În data de 7 februarie când 

Plenul camerei Deputaţilor a aprobat retrimiterea proiectului de lege la 

comisie, pachetul legislativ era deja cunoscut, fiind supus dezbaterii 

publice încă de la sfârşitul anului 2005. Acest proiect de lege a fost 

dezbătut cu mare seriozitate de către comisie , mai bine de 4 luni, în acest 

sens fiind organizate numeroase audieri şi deplasări în teritoriu. În aceste 

condiţii, o nouă amânare ar crea suspiciuni. În urma analizării pachetului 

legislativ se poate spune că, acesta nu răspunde cerinţelor unei finanţări 

corespunzătoare a sistemului sanitar şi nici unui proces corect de 

privatizare. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu solicită cuvântul şi subliniază că, din 

punct de vedere personal, varianta care face obiectul raportului comisiei, 

este una de luat în seamă. Pachetul legislativ nu dispune de o asemenea 

lege, mult aşteptată de lumea medicală. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin informează că va lua legătura, personal, cu 

ministrul sănătăţii şi îi va solicita, în cel mai scurt timp, un punct de 

vedere scris asupra amendamentelor comisiei. Domnia sa solicită 

Ministerului Sănătăţii o listă de probleme care să răspundă soluţiilor 

adoptate de către comisie. În opinia domniei sale, cu ocazia dezbaterilor 
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care vor avea loc în Plenul Camerei nu vor exista divergenţe de ordin 

politic. Respingerea raportului comisiei ar însemna punerea în vigoare a 

ordonanţei de urgenţă în forma iniţială. 

Această nouă solicitare de amânare, arată dl.dep.dr.Diaconescu 

Renică reprezintă o frustrare pentru toţi membrii comisiei. Varianta care 

face obiectul raportului comisiei a fost acceptată de către toţi colegii 

medici , care aşteaptă acum  această lege. Domnia sa nu crede că raportul 

comisiei va crea probleme în Plenul Camerei Deputaţilor. 

Varianta comisiei este cea mai bună, subliniază dl.dep.dr.Luchian 

Ion . Dorinţa comisiei de a promova această lege nu reprezintă o luptă 

pentru obţinerea dreptului de autor. 

Dl.Ervin Szekely solicită cuvântul şi propune o soluţie de 

compromis. Domnia sa propune amânarea discutării proiectului de lege 

cu o săptămână, timp în care ministrul sănătăţii să fie invitat la discuţii. 

Personal, domnia sa şi serviciul juridic al Ministerului Sănătăţii sunt de 

acord cu amendamentele comisiei pe care le va susţine în Plenul Camerei 

Deputaţilor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată, în 

continuare că, din aceste discuţii rezultă, cu claritate,  că Ministerul 

Sănătăţii trebuie să înainteze un punct de vedere în scris asupra 

amendamentelor comisiei până la viitoarea şedinţă. Dacă Ministerul 

Sănătăţii înaintează propuneri constructive, comisia le va examina şi 

aproba. În situaţia în care doreşte acest lucru, Ministerul Sănătăţii poate 

deveni coautor, alături de comisie, la toate amendamentele. Aceasta este 

o soluţie de compromis la care s-a apelat şi în cazul dezbaterii Legii 

sănătăţii mintale. Comisia nu doreşte să-şi asume calitatea de unic autor 

al legii şi este deschisă spre colaborare cu toate instituţiile interesate. 

În finalul acestor discuţii, Comisia pentru sănătate şi familie  a 

hotărât, în unanimitate, să solicite Ministerului Sănătăţii un punct de 
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vedere, în scris, până la viitoarea şedinţă a comisiei, la care va fi invitat şi 

ministrul sănătăţii, dl.Eugen Nicolăescu. 

 

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

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul patru 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. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
  

 

 

 

 

 

 

 


