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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi din totalul de 

17 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat  domnul 

Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1.  Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea 

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

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările şi 

completările ulterioare ( Pl x 292/2010) - sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea 



unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor 

acte normative din domeniul sănătăţii ( PLx 604/2010). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

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

familie a procedat la reexaminarea propunerii legislative pentru 

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

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Pl x 292/2010) - sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte celor 

prezenţi că, în şedinţa din 14 iunie 2011, plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea, la comisie, a propunerii legislative, în vederea 

reexaminării şi depunerii unui raport comun suplimentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

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

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.339/2006, cu modificările ulterioare, 

intervenţiile legislative preconizate având drept scop majorarea, la 168 de 

zile calendaristice, a concediului pentru sarcină şi lăuzie, perioadă în care 

mamele asigurate beneficiază şi de indemnizaţie de maternitate, 

menţionează domnia sa. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

 2



De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.51169 din 6.09.2011, nu susţine adoptarea acestei propunerii 

legislative. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi precizează că, 

suportarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate a costurilor suplimentare corespunzătoare cuantumului 

indemnizaţiei de maternitate prin mărirea duratei concediului de sarcină şi 

lăuzie de la 126 de zile calendaristice la 168 de zile calendaristice, ar crea 

disfuncţionalităţi în repartizarea şi utilizarea sumelor necesare pentru 

asigurarea indemnizaţilor de asigurări sociale de sănătate, având în vedere 

că veniturile din cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 

asigurări sociale de sănătate sunt destinate exclusiv finanţării cheltuielilor 

cu plata acestor drepturi. 

În opinia dnei.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, iniţiativa este binevenită 

numai din punct de vedere medical,  

Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă doreşte să cunoască dacă aceste probleme 

vor face obiectul  viitorului Cod social. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie menţionează că această 

problematică este cuprinsă în noul Cod social, astfel, până la 1 an 

indemnizaţia va fi de 85%, iar până la 2 ani, la o valoare mai mică. 

În aceste condiţii, dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă propune respingerea 

acestei iniţiative legislative.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie 

hotărăsc, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 

respingere, care va fi înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 

cu care suntem sesizaţi în comun. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au procedat la reexaminarea proiectului de Lege pentru 
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aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2010 privind 

reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii ( PLx 604/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar reaminteşte că, în şedinţa din 14 iunie 

2011, plenul Camerei Deputaţilor, a hotărât retrimiterea, la comisie a 

proiectului de lege, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui raport 

de înlocuire. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 

reorganizării, în scopul raţionalizării cheltuielilor la nivelul unor instituţii 

din acest domeniu, finanţate integral de la bugetul de stat, menţionează 

domnia sa. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 20 octombrie 2010. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.51169 din 

6.09.2011, susţine adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege, iar 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a acordat un aviz negativ. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi subliniază 

faptul că, în contextul economic actual, în vederea raţionalizării 

cheltuielilor la nivelul unor instituţii din sistemul sanitar, se impune 

reducerea numărului maxim de posturi aprobat, precum şi reorganizarea 

sau comasarea unora dintre aceste instituţii. Astfel, pentru realizarea 

acestor măsuri este necesar a fi modificate sau abrogate, după caz, actele 

normative care reglementează organizarea şi funcţionarea acestor 

instituţii. În acest scop, reducerea numărului maxim de posturi aprobat se 

va realiza cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de 
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personal din care face parte şi a prevederilor legale privind protecţia 

socială. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi doreşte să cunoască 

care este situaţia actuală cu privire la avizarea studiilor clinice. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie arată că în momentul de faţă, 

avizarea asupra studiilor clinice a fost deblocată. 

Dna.dep.Rodica Nassar este interesată dacă Ministerul Sănătăţii 

lucrează la o nouă lege a sănătăţii şi dacă da, în ce fază se află aceasta. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie menţionează că, specialişti din 

Ministerul Sănătăţii împreună cu un grup de specialişti de la Şcoala 

Naţională de Sănătate Publică, lucrează la elaborarea unei noi legi a 

sistemului sanitar.  

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, 

cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2010 

privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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