
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie             Nr. 28/184 / 30  martie 2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei zilele  de 28 şi 29.03. 2006 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 28.03.2006 între orele 14,00 - 18,30 şi în ziua de 29.03.2006 între 

orele 9,00-15,00 . 

Comisia a votat, 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). 

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). 
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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 lucrările comisiei din 29.03.2006 a participat ca invitat 

dl.dr.Vasile Cepoi, director general, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate . 

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 urma discuţiilor ce au urmat , cele două comisii au hotărât 

amânarea dezbaterilor asupra articolelor şi a amendamentelor propuse 

pentru următoarea şedinţă comună, întrucât este necesară o fundamentare 

amănunţită a cheltuielilor suplimentare preluate de Fondul  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate prin reducerea numărului de zile de 

concedii medicale şi indemnizaţii acordate de angajatori pentru 

incapacitate temporară de muncă. 

Având în vedere că aceste cheltuieli se mută din sfera angajatorului 

la Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate este posibil să 

crească numărul de concedii medicale şi implicit a cuantumului 

indemnizaţiilor, datorită faptului că acestea ar însemna o economie la 
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fondul de salarii al angajatorilor, iar decizia medicului privind 

valabilitatea concediului medical este greu de contestat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a dezbătut, în vederea 

avizării , proiectul 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). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare unele măsuri 

financiar-fiscale, stabilind aplicarea noilor cote de contribuţii sociale 

obligatorii prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2006 nr.380/2005, începând cu plata drepturilor salariale aferente 

lunii ianuarie 2006, coroborat cu diminuarea de 0,75 puncte procentuale, 

prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. 

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 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 
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perioade de stagiu de cotizare în condiţiile transferului de responsabilităţi 

între instituţiile implicate. 

În urma dezbaterilor, comisia 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 

înaintată de 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 

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. 
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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.  

 

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. 

La lucrările comisiei din ziua de 28.03.2006 au fost prezenţi  

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) ,  

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 
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Parlamentar al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL ), dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu 

Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu          

( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al 

PNL ), dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.Rădulescu 

Cristian ( Grup Parlamentar al PD )  şi au absentat motivat 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM )  şi 

dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) . 

În ziua de 29.03.2006 au fost prezenţi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan       

( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al 

PD ) , dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL ), dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu 

Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore 

Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu           

( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al 

PNL ), dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.Rădulescu 

Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) şi a absentat motivat 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM . 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN 
  


