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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 14 – 17 noiembrie  2011 
 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în calitate de invitaţi: 

- dl.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dna.Moldovan Alina Magdalena, director în cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra  propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea 

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

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( Pl x 487/2011) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 



2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal  ( Pl x 605/2011 ). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

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

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra  propunerii legislative privind 

modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea 

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

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Pl x 487/2011), cu care 

este sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.12 al 

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.399/2006, în sensul ca plata concediilor 

medicale pentru incapacitate temporară de muncă să se facă integral din 

fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 22 iunie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.64716/14.11.2011, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care comisia noastră 

este sesizată în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a 

propunerii legislative, conchide domnia sa. 

Dl.dep.Petru Movilă solicită cuvântul în calitate de co-iniţiator al 

acestei propuneri legislative, precizând că, în momentul de faţă, nu se 

precizează nici un termen legal până la care angajatorii trebuie să 
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primească banii care li se cuvin. Domnia sa susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative. 

În continuare, dl.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi 

menţionează că Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea propunerii 

legislative, întrucât aceasta având ca obiect de reglementare suportarea 

integrală din bugetul FNUASS a indemnizaţiilor de asigurări sociale de 

sănătate, este necesar a fi menţionată sursa de acoperire a acestor 

cheltuieli suplimentare, potrivit art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi precizează că 

procentul de 0,85% reprezintă o formă de protecţie socială, pe care  statul 

trebuie să o acorde populaţiei. Totodată, domnia sa subliniază că se pot 

identifica alte mecanisme moderne care să poată controla concediile 

medicale, precum  mecanismul contului de economii de sănătate. În 

opinia domniei sale, această propunere legislativă este foarte bună şi 

corectă. 

Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă solicită cuvântul şi menţionează că, în 

principiu, prezenta propunere legislativă reprezintă  o iniţiativă bună, însă 

nu este momentul oportun pentru a fi adoptată. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât, cu majoritate de voturi,  respingerea 

propunerii legislative şi întocmirea unui raport comun, în acest sens. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal            

( Pl x 605/2011 ). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.571/2003 
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privind Codul Fiscal, în sensul reducerii cotei TVA la medicamente de la 

9% la 5%. Potrivit Expunerii de motive, această măsură ar avea drept 

consecinţă creşterea accesului la tratament al pacienţilor, 

decongestionarea spitalelor prin tratarea eficientă a bolilor cronice în 

ambulatoriu şi reducerea complicaţiilor acestora, iar pe termen lung, va 

duce la creşterea speranţei de viaţă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 31 octombrie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, 

conchide domnia sa. 

Dna.Moldovan Alina Magdalena, reprezentantul Ministerului 

Finanţelor Publice, solicită cuvântul şi precizează că Guvernul nu susţine 

această propunere legislativă, întrucât, aplicarea cotei reduse de TVA de 

5% pentru livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar ar genera o 

serie de dezavantaje, precum diminuarea veniturilor bugetului de stat; 

neatingerea efectului scontat, respectiv reducerea preţului produsului la 

consumatorul final, deoarece agenţii economici preferă să-şi mărească 

veniturile proprii păstrând aceleaşi preţuri; creşterea presiunii exercitate 

de mediul de afaceri pentru introducerea cotei reduse de 5% şi în alte 

sectoare ale economiei; creşterea numărului cazurilor de evitare sau 

fraudă prin declararea incorectă a livrărilor efectuate pentru a beneficia de 

cota redusă de TVA. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi arată că o cotă mai 

redusă a cotei TVA la medicamente nu este justificată, întrucât aceasta nu 

se va regăsi în preţul real al medicamentelor. În opinia domniei sale, 

mărirea contribuţiei CNAS ar reprezenta un mecanism care poate controla 

preţul la medicamente. 
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Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă solicită cuvântul şi subliniază că prin 

scăderea cotei TVA la medicamente la 5%, preţurile la raft nu vor scădea, 

iar profitul se va regăsi la cei care comercializează aceste produse. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici este de acord cu antevorbitorii săi, 

subliniind faptul că există alte metode mai eficiente prin care să scadă 

preţul la medicamente. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei hotărăsc, 

cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

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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