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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de 16, 17   şi 18.05.2006 

 

 

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

16.05.2006 între orele 14,00 - 18,00 , în ziua de 17.05.2006 între orele 9,00 

– 11,00 , iar în ziua de 18.05.2006 între orele  9,00 – 12,00 având  

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 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. Continuarea dezbaterilor, în vederea avizării, asupra proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, secţiunea pentru 

sănătate ( PLx 418/2006).  
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4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată în 

unanimitate. 

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

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la reexaminarea 

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), ca urmare a hotărârii Plenului Camerei Deputaţilor din ziua 

de 3 mai 2006 şi în temeiul art.109 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterilor care au urmat s-a constatat că, dintr-o eroare 

materială, a fost retrimis în reexaminare şi art.7 din proiectul de lege, articol 

asupra căruia nu au fost formulate obiecţii în Plenul Camerei Deputaţilor. 

În consecinţă, cele două comisii au procedat la reexaminarea numai a 

art.12 din proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor asupra art.12 cele 2 comisii au adoptat cu 16 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 abţineri reformularea în următoarea 

formă:  

„Art.12. – Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se 

suportă după cum urmează: 

A. de către angajator din prima zi până în ziua a 5-a zi de 

incapacitate temporară de muncă; 

B. din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate începând cu: 
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a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform 

lit.A şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului 

sau a pensionării acestuia; 

b) din prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul 

persoanelor asigurate prevăzute la art.1 alin.(1) lit.c) şi alin.(2). 

Argumentele pentru adoptarea amendamentului constau în: 

- eliminarea unei discriminări a angajatorilor în funcţie de 

numărul de salariaţi; 

- reducerea efortului financiar al Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate . Având în vedere situaţia informativă 

prezentată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate privind necesarul de 

cheltuieli pentru concediile şi indemnizaţiile acordate în anul 2006 rezultă o 

sumă în valoare de 594 miliarde RON în condiţiile în care se estimează o 

colectă a contribuţiilor în valoare de 504 miliarde lei; în consecinţă, 

fondurile colectate nu pot acoperi necesarul pentru plata concediilor şi 

indemnizaţiilor. 

Pe de altă parte se subliniază că fondul alocat prin bugetul pe anul 

2006 pentru aceste cheltuieli este aproximativ de 380 miliarde RON. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la continuarea 

dezbaterilor asupra 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), retrimis de către Plenul 

Camerei Deputaţilor spre reexaminare. 

În urma dezbaterilor au rezultat următoarele principale amendamente: 
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- Spaţiile care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi 

cumpărate de către medicii, medicii dentişti, biologii, biochimiştii, fizicienii, 

tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice care desfăşoară activităţi 

conexe actului medical , cu drept de liberă practică şi care deţin în mod legal 

spaţiul respectiv, precum şi persoanele juridice/instituţiile de învăţământ 

superior medical care, deţinând în mod legal spaţiul, au ca obiect unic de 

activitate furnizarea serviciilor medicale sau desfăşoară activităţi de 

învăţământ superior medical ( art.3 alin.(1)). 

- În situaţia în care nu toţi codeţinătorii unui cabinet medical sau 

al unui spaţiu în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical doresc 

cumpărarea, însă cel puţin unul a solicitat ferm acest lucru , vânzarea se va 

face exclusiv către solicitant pentru întreg spaţiul deţinut în comun ( art.17 

alin.(2)). 

- Pentru a permite tuturor solicitanţilor să participe la procesul de 

achiziţie a acestor spaţii, termenele privind înfiinţarea comisiilor pentru 

vânzarea spaţiilor medicale, precum şi aprobarea listelor cu spaţiile care 

urmează a fi vândute, au fost prelungite la 45 de zile de la data intrării în 

vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă ( art.4 alin.(1) şi 

art.6 alin.(1)). 

Amendamentele care au fost formulate asupra art.1 alin.(1) şi (2) , 

art.3 alin.(1), art.4 alin.(1), art.6 alin.(1), art.11 alin.(4), art.17 alin.(2) şi 

art.II ( text nou) au fost aprobate, în unanimitate, de către Comisia pentru 

sănătate şi familie . 

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

procedat la dezbaterea, în vederea avizării  a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2006, secţiunea pentru sănătate ( PLx 

418/2006). 
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Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

pentru sănătate publică a Senatului au hotărât, de comun acord să avizeze 

prezentul proiectul de lege, separat . 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie a aprobat, în unanimitate, următoarele amendamente: 

1. Bugetul Ministerului Sănătăţii Publice ( Anexa nr.3/26/07)a 

fost suplimentat la cheltuieli cu suma de 182.568 mii RON, respectiv de la 

1.337.160 mii  RON la 1.519.728 mii RON, pentru: 

- combaterea gripei aviare şi consultanţă pentru asistenţa 

medicală de urgenţă, 47.743 mii RON; 

- plata TVA pentru aparatura medicală şi echipamente de 

comunicaţii de urgenţă procurate din credite externe, cu 4.745 mii  RON şi 

reabilitarea unităţilor de psihiatrie cu 70.000 mii RON; 

- achiziţionarea unei linii de producţie pentru seruri şi vaccinuri 

la Institutul Cantacuzino, în sumă de 6.670 mii RON; 

- studii de fezabilitate pentru spitalele regionale de grad I şi II, în 

sumă de 50.000 mii RON; 

- rambursări de credite externe, în sumă de 3.410 mii RON. 

2. Deoarece reforma în sănătate impune finanţarea suplimentară a 

asistenţei medicale primare urmărindu-se prin aceasta diminuarea costurilor 

pe care le implică spitalizarea bolnavilor, comisia a aprobat majorarea 

sumelor alocate pentru asistenţa medicală primară cu 100 %, respectiv         

cu  444.008 mii RON. 

3. Comisia a constatat că indicele morbidităţii în urma afecţiunilor 

stomatologice este în creştere, în special la copii şi tineri, motiv pentru care 

sunt necesare tratamente profilactice de specialitate. În consecinţă, s-a 

aprobat majorarea sumelor alocate pentru asistenţa medicală stomatologică 

cu 6.000 mii RON. 



 6

 

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

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul cinci 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 au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim         

( Grup Parlamentar al PRM ) , 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.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PRM ) , 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 ) , fiind absent motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL ) . 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 


