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PROCES VERBAL  

al lucrărilor online ale comisiei din perioada 23-25 martie 2021 

 

 

La lucrările online ale comisiei din ziua de 23 martie 2021 sunt 

prezenți 25 deputați din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în zilele de 24 

și 25 martie 2021 sunt prezenți 24 deputați din totalul de 25 membri ai 

comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

  1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de 

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

asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu 

privire la acordarea concediilor medicale (Plx 20/2021), sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă și protecție socială.  

  

  

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV 

alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.180/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri 

în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a 

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

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale şi pentru 

reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia 

răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 (PLx 81/2021), 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 
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3.  Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PLx 278/2018). 

 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 

acordarea concediilor medicale (Plx 20/2021), sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială.  

  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.136/2020, precum şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.158/2005. Intervenţiile legislative vizează 

posibilitatea instituirii, sub monitorizarea medicilor de familie, a măsurii 

izolării la domiciliu sau la o locaţie declarată, până la confirmarea infecţiei 

cu o boală infectocontagioasă, precum şi după confirmarea diagnosticului de 

boală infectocontagioasă, prin investigaţii paraclinice specifice, a 

persoanelor care, potrivit definiţiei de caz, nu prezintă semne şi simptome 

sau prezintă simptome care nu necesită izolarea într-o unitate sanitară sau 

într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare, a acordării certificatelor de 

concediu medical pentru aceste persoane, precum şi a modalităţii de plată a 

medicilor de familie care monitorizează starea de sănătate a respectivelor 

persoane. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul 

de lege în ședința din data de 28 decembrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de 

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

asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu 

privire la acordarea concediilor medicale şi pentru reglementarea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii cauzate de evoluţia răspândirii infecţiilor 
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determinate de virusul SARS-CoV-2 (PLx 81/2021), sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială. 

  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

graduale, astfel încât să nu fie afectată direct asigurarea continuităţii în 

acordarea actului medical de către medicii de familie în contextul 

epidemiologic actual. Principalele intervenţii legislative vizează 

următoarele: reducerea la maxim 10% a procentului de 50% reglementat la 

art.IV alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.180/2020, prevăzut 

în cazul nerespectării culpabile de către medicul de familie a oricăreia dintre 

obligaţiile contractuale, procent care se va aplica gradual în funcţie de 

numărul de constatări a abaterilor, clarificarea prevederilor art.38 alin.(3) 

lit.g) din Legea-cadru nr.153/2017 privind poziţia distinctă din bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din care se asigură 

transferurile sumelor necesare acordării sporurilor prevăzute pentru situaţii 

de risc epidemiologic, respectiv, de la titlul VI "Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publiceˮ precum şi din bugetul de stat pentru personalul de 

specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din serviciile de ambulanţă 

publice, adaptarea cadrului legal astfel încât să fie respectat dreptul 

persoanelor asigurate la concedii medicale şi indemnizaţiile aferente 

cuvenite, pentru care direcţiile de sănătate publică au instituit măsura izolării 

la domiciliu sau la o locaţie declarată, dar pentru care nu au putut fi emise 

documentele doveditoare, având în vedere volumul de activitate şi numărul 

crescut al persoanelor infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2 în termenul 

de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.180/2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 1 februarie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 278/2018). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul stabilirii termenului de prescripţie 

extinctivă al dreptului material la acţiune al furnizorilor de servicii medicale, 

medicamente, materiale sanitare şi dispozitive materiale, şi casele de 

asigurări de sănătate, al perioadei de timp în care o persoană poate fi numită 

director general interimar al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al 

caselor de asigurări de sănătate judeţene, precum şi a sancţiunii 

corespunzătoare în situaţia aplicării unor măsuri financiare contractuale care 

nu au fost prevăzute în contractul-cadru. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea inițiativei legislative. 

 

 

 În ziua de joi, 25 martie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 


