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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, fiind absent motivat 

1 deputat . 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi doamna Eugenia Ierhan, 

director general adjunct al Direcţiei Generale a Bugetului , Ministerul 

Sănătăţii Publice  şi dl. Anghel Gheorghe, director economic, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl.dep.prof.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a aprobat, 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) . 

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 
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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).  

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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), retrimis comisiilor în vederea 

reexaminării şi întocmirii unui raport suplimentar. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că în şedinţa 

Plenului Camerei Deputaţilor din 3 mai 2006 , în temeiul art.109 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat s-a hotărât ca raportul comun 

să fie trimis la comisii pentru a fi reexaminate art.12 şi art.17 , precum şi 

articolele care sunt influenţate de modificarea celor două articole. 

Domnia sa delegă conducerea lucrărilor pentru acest punct al ordinii 

de zi domnului dep.Stelian Duţu, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Dl.dep.Stelian Duţu arată că proiectul de lege a fost trimis la comisii 

numai pentru art.12 şi 17. Domnia sa doreşte să cunoască care este poziţia 
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Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vis-a-vis de art.12 şi art.17 din 

raportul comun. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează că în 

urma discuţiei cu dl.Vasile Cepoi, director general, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate a rezultat faptul că , Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate îşi menţine punctul de vedere anterior, în sensul că este de acord cu 

art.12 A şi 17 propus de comisii în raportul iniţial. 

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

suportă după cum urmează: 

A. – de către angajator, din prima zi până în a 12-a zi de 

incapacitate temporară de muncă.” 

„Art.17. – (1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru 

incapacitate temporară de muncă se determină prin aplicarea procentului de 

75 % asupra bazei de calcul stabilite conform art.10.” 

Domnia sa apreciază că „problema este dacă şi noi ne mai menţinem 

acelaşi punct de vedere ca şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate .” 

Dl.dep.Stelian Duţu întreabă dacă dl.dep.Cindrea Ioan îşi menţine 

amendamentul de la art.12 A care propune ca primele 3 zile de incapacitate 

temporară de muncă să fie suportate de angajator. 

Dl.dep.Cindrea Ioan îşi argumentează amendamentul pentru art.12 A 

prin reducerea efortului financiar al angajatorului. Domnia sa afirmă că este 

absurd ca angajatorul să plătească 12 zile; 90 % din concediile medicale sunt 

plătite de angajator în condiţiile în care tot aceştia participă la fondul special 

pentru concedii. 

La art.17 a propus mărirea procentului de la 75 % la 85 %. În opinia 

domniei sale creşterea procentului aplicat asupra bazei de calcul pentru 
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determinarea cuantumului indemnizaţiei depăşeşte capacitatea de plată a 

fondului şi în consecinţă este necesară creşterea procentului la 85 %. 

Alte sisteme din Europa plătesc 100 % sau peste 100 % în funcţie de 

nevoile bolnavilor. „În România în loc să se asigure un sistem funcţionabil 

se cer  bani în plus.” Cei mai mulţi angajatori , sub pretextul lipsei de bani, 

nu plătesc concediile medicale. 

Dl.dep.Cindrea Ioan susţine că grupul PSD va vota împotriva 

proiectului de lege dacă se menţin cele 2 texte din raportul comisiilor. Este 

vorba de probleme de fond; cele două amendamente propuse şi respinse de 

către comisii la art.12 A şi 17 reprezintă argumente de fond ce determină 

membrii PSD să nu susţină acest proiect. Argumentele aduse privind 

încărcarea bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu sunt reale 

întrucât banii sunt transferaţi din bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei , deci constituie un excedent la bugetul Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate ; în consecinţă fundamentarea Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nu este bună. În situaţia în care nu ajung banii pentru 

concedii medicale trebuie mărită contribuţia. 

Dl.dep.Cindrea Ioan subliniază faptul că „cine votează proiectul de 

lege în forma propusă de comisii îşi asumă o mare responsabilitate”. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  anunţă că îşi retrage amendamentul 

asupra art.12 A înregistrat în raportul comisiilor la amendamente respinse. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine arătând că 

este foarte logică argumentaţia dl.dep.Ioan Cindrea în sensul că nu poţi 

încărca prea mult angajatorul. În acelaşi context arată că estimarea Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate relevă că nu vor ajunge banii şi, în 

consecinţă, va fi o situaţie grea pentru sistemul de sănătate. În prezent, în 

sistemul sanitar  sunt o serie de datorii şi nu este cazul să mai intervină una   
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( la Spitalul Bagdazar s-au construit două secţii în valoare de aproximativ 

200 milioane de euro care nu funcţionează pentru că nu sunt bani ) . 

Domnia sa propune ca această contribuţie de 0,75 % să fie mărită la   

1 % pentru a acoperi acel deficit pe care îl estimează Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate ( aproximativ 4000 mii ROL) (art.17). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este pentru 

menţinerea textului iniţial ( din Ordonanţa de urgenţă ) la art.12 A pentru că 

nu este corect ca angajatorii să fie încărcaţi prea mult. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că amendamentul asupra art.12 A propus 

de dl.dep.Ioan Cindrea se referă la toţi angajatorii. 

Dl.dep.Stelian Duţu întreabă dacă ceilalţi deputaţi care au propus 

amendamente la art.12 A şi le retrag, în condiţiile în care se acceptă 

amendamentul dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim. 

Doamna dep.Adina Vălean îşi susţine amendamentul de la art.12 A în 

sensul că acelaşi număr de zile trebuie aplicat tuturor angajatorilor; acest 

număr de zile poate fi discutat. Domnia sa  este de acord cu amendamentul 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propus la art.17 de 

creştere a procentului de 1 % a contribuţiilor, însă nu este de acord cu textul 

ordonanţei de urgenţă asupra art.12 A. 

Dl.dep.Stelian Duţu intervine şi arată că amendamentul 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei de creştere la 1 % a 

contribuţiei nu este asupra art.17 ci asupra art.6  care nu poate fi discutat 

întrucât Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât să se  intervină numai asupra 

art.12. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că în Plenul 

Camerei Deputaţilor s-a hotărât trimiterea la comisii a raportului pentru 
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art.12 şi 17 şi a celorlalte articole care sunt influenţate de cele două ( aşa a 

afirmat dl.Bogdan Olteanu, preşedintele de şedinţă în faţa domniei sale). 

În consecinţă se discută tot proiectul dacă este cazul ; „hotărârea 

dl.Bogdan Olteanu nu ştiu cât a fost de legală”. 

Dl.dep.Stelian Duţu  propune să se supună la vot dacă se discută doar 

cele două articole sau şi altele ( în special art.6 – la care face amendament 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei ). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei obiectează asupra 

propunerii făcute de antevorbitor întrucât în Plenul Camerei Deputaţilor nu 

s-au făcut dezbateri pe articole şi, ca urmare, în comisii se poate discuta 

orice articol pentru că nici unul nu a fost votat. 

Dl.dep.Stelian Duţu afirmă că în Plenul Camerei Deputaţilor s-a 

precizat că se trimite raportul la comisii doar pentru art.12, apoi cineva a 

cerut şi pentru art.17. Referitor la afirmaţia dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei acesta a discutat în particular cu preşedintele de 

şedinţă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că pune o 

problemă de principiu în sensul că trebuia să fie discutate şi votate toate 

articolele, cu excepţia art.12 şi 17 , ori nu au fost decât dezbateri generale. 

Personal l-a întrebat pe dl.Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor 

iar acesta a afirmat că „modificând două articole s-ar putea să fie nevoie să 

se modifice întreaga lege.” 

Dl.dep.dr.Luchian Ion este de acord cu afirmaţia antevorbitorului. 

 Dl.dep.Stelian Duţu arată că cele două comisii nu pot face altceva 

decât a hotărât Plenul Camerei Deputaţilor. 

Dl.dep.Movilă Petre propune discutarea celor două articole şi dacă se 

impune pe cale de consecinţă orice alt articol. 
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Dl.dep.Ioan Cindrea apreciază că este logic să se discute art.12 şi 17 

după care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să fundamenteze care 

este contribuţia necesară a angajatorului pentru echilibrarea Venituri 

=Cheltuieli din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar 

membrii comisiilor să analizeze cum se suportă aceste contribuţii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că există o 

problemă de fond dacă nu se înţelege de către membrii comisiilor că nu mai 

trebuie să apară şi altă situaţie ( neplata concediilor medicale) asemănătoare 

medicamentelor sau datoriilor . 

În consecinţă susţine creşterea contribuţiei de la 0,75 % la 1 %. 

Domnia sa solicită retragerea pentru 15 – 30 minute de la lucrări şi totodată 

informează că în lipsă delegă pe dl.dep.dr.Luchian Ion să voteze în locul 

domniei sale. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că problema de fond este echilibru 

bugetar; creşterea cu 25 % ( de la 0,75 % la 1 %) nu are acoperire financiară 

( „poate se iau banii de la medicamente”). 

Dl.dep.Ioan Cindrea răspunde că sunt două bugete Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii Publice ; de la 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se transferă 0,75 % în 

fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ca fond special ; „nu se 

poate face deturnare de fonduri”. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că scriptic dl.dep.Ioan Cindrea are 

dreptate însă subliniază că la următoarea şedinţă de comisie, Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate trebuie să vină cu calcule pentru fiecare variantă de 

amendament ( 75 %, 85 %, 1 %). 
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Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că art.4 nu prevede că cei 0,75 

% nu se suportă de angajator, ci rezultă prin scăderea cotei de contribuţie de 

asigurări sociale. 

Dl.dep.Stelian Duţu propune ca să se voteze dacă să se discute art.12 

şi 17 iar pentru restul articolelor doritorii să solicite Plenului Camerei 

Deputaţilor retrimiterea la comisie. 

Dl.dep.Miuţescu Adrian îşi exprimă indignarea pentru faptul că, Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate nu a prezentat o fundamentare 

economică a ce înseamnă 0,75 % sau 1 % cota de contribuţie pentru 

concediul de odihnă. 

Domnia sa solicită imperativ ca Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate să prezinte efectele pe amendamentele propuse şi totodată care sunt 

efectele ascunse. 

Dl. Anghel Gheorghe, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

răspunde că se poate prezenta o fundamentare parţială; Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate este în perioada de colectare de date şi încearcă să facă 

evaluarea; atunci când s-a elaborat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

158/2006 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a fost consultată. 

În continuare arată că  unele case de asigurări de sănătate judeţene au 

raportat că angajatorii care au peste 1.000 de angajaţi solicită restituirea 

cotizaţiilor; „numărul de zile suportate de angajator a mers şi pe Legea 

nr.19/2002 şi au fost mai mici de 0,75 %.” 

Procentul de 0,75 % este insuficient; „dacă se merge pe 3 zile apar 

nemulţumiri ale cetăţenilor; se va ajunge în situaţia în care nu se va putea 

plăti concediile medicale”. 

Dl.dep.Stelian Duţu subliniază că „avem mandat pentru art.12 şi 17; 

art.7 este o eroare; noi ne referim numai la art.12.” 
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Prezintă cele 4 variante de amendamente la art.12 A: 

- textul comisiei prezentat în raport comisiilor care prevede că 

primele 12 zile de concediu medical sunt plătite de angajator; 

- amendament dl.dep.Ioan Cindrea care propune 3 zile; 

- amendament doamna dep.Adina Vălean care propune 7 zile; 

- amendament dl.dep.Movilă Petre care propune 5 zile. 

Dl.dep.Miuţescu Adrian apreciază că amendamentul doamnei 

dep.Adina Vălean ( 7 zile) împreună cu amendamentul de la art.17 ( 0,85 %) 

nu sunt benefice pentru sistem. 

Dl.dep.Stelian Duţu nu este de acord cu discutarea art.17 deoarece 

domnia sa nu doreşte să încalce hotărârea Plenului Camerei Deputaţilor. 

Supune la vot variantele de amendament asupra art.12 A. 

Comisiile au aprobat cu 16 voturi pentru, 3 împotrivă şi 5 abţineri 

amendamentul dl.dep.Movilă Petre ( 12 zile). 

Amendamentul domnului dep.Ioan Cindrea a fost respins cu 7 voturi 

pentru, 8 voturi împotrivă şi 6 abţineri. 

Amendamentul doamnei dep.Adina Văleanu a fost respins cu 10 

voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 7 abţineri. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin solicită ca până luni Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate să înainteze comisiilor o notă de calcul asupra 

variantelor de amendament asupra art.12 A; domnia sa  , personal, solicită o 

astfel de notă; în cazul în care nota arată că amendamentul propus ( 5 zile) 

nu este bun se va retrage raportul din Plenul Camerei Deputaţilor. 

Dl.dep.Ioan Cindrea propune să se discute şi art.17. 

Dl.dep.Stelian Duţu refuză discutarea art.17. 

Dl.dep.Marian Sârbu îşi exprimă stupefacţia că un deputat solicită o 

notă de calcul după ce amendamentul s-a votat; îl întreabă pe dl.dep.Stelian 
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Duţu, preşedintele de şedinţă, „dacă membrii comisiilor au fost chemaţi 

degeaba la şedinţă şi îi cere să nu permită să se relativizeze în aşa hal viaţa 

parlamentară.” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin intervine afirmând că nota de calcul e 

necesară numai dacă se retrimite raportul la comisie. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion anunţă că îşi retrage amendamentul asupra 

art.12 A care de fapt este textul adoptat de comisie. Motivarea constă în 

faptul că „după calcule a ajuns la concluzia că trebuie doar 5 zile.” 

Dl.dep.Stelian Duţu supune la vot corectarea unor erori materiale din 

raportul comun; toate sunt erori de formă nu de fond ( de exemplu art.1 

„persoanele în loc de persoane” ). 

Comisia votează în unanimitate. 

Dl.dep.Ioan Cindrea reaminteşte că în Plenul Camerei Deputaţilor s-a 

discutat şi de cuantum ( de 75 % ) şi propune să se discute în şedinţă şi 

despre amendamentul de la art.17 ( creşterea cuantumului  de la 75 % la     

85 %). 

Dl.dep.Stelian Duţu afirmă că nu iese din spiritul celor stabilite în 

Plenul Camerei Deputaţilor. 

Dl.dep.Ioan Cindrea afirmă că pentru art.7 nu a fost amendament. 

Solicită să se supună la vot discutarea art.17 deoarece în stenograma 

Plenului Camerei Deputaţilor apare greşit art.7. 

Dl. Anghel Gheorghe afirmă că în condiţiile în care nu se obţine 

aprobarea ca diferenţa să o dea bugetul de stat, Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate nu poate plăti concediile medicale. 

Dl.dep.Stelian Duţu citeşte din stenogramă; este art.7 şi 12. 
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Dl.dep.dr.Bonis Istvan intervine afirmând că, în şedinţa Plenului 

Camerei Deputaţilor , un deputat atrage atenţia preşedintelui de şedinţă că 

este vorba de art.17 şi nu art.7. 

Dl.dep.Ioan Cindrea apreciază că dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei are dreptate când afirmă că modificarea celor 2 articole 

( art.12 şi 17 ) vor avea influenţă asupra altor articole. Domnia sa afirmă „cei 

care au fost în sală au ştiut ce vorbesc, eu nu mai cer nimic.” 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că art.4 alin.(6) prevede că în cazul în 

care procentul de 75 % nu este suficient , va interveni bugetul de stat. 

În această situaţie nu mai este necesară amendarea art.17. 

Dl.dep.Valentin Iliescu apreciază că există o confuzie totală în ceea ce 

priveşte înţelegerea corectă a ordonanţei. 

Dl.dep.Marian Sârbu apreciază că preşedintele de şedinţă a Plenului 

camerei Deputaţilor a încălcat Regulamentul Camerei Deputaţilor atunci 

când a trimis la comisii  2 articole. S-au făcut dezbateri generale şi ca atare 

legea, în ansamblul ei, a fost trimisă la comisie pentru reexaminare. 

Dl.dep.Stelian Duţu susţine că dl.dep.Rădulescu Cristian a cerut 

retrimiterea art.12, în timp ce dl.dep.Ioan Cindrea a solicitat retrimiterea 

art.12 şi 17, iar în stenogramă a fost trecut art.7 dar motivaţia este pentru 

art.17. 

Dl.dep.Valentin Iliescu afirmă că „suntem puşi să luăm decizii fără un 

fundament economic; Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu ne-a 

prezentat o fundamentare – e scandalos, de asta se întâmplă în sănătate ce se 

întâmplă; în Plen au fost dezbateri generale şi noi avem obligaţia să 

discutăm toate articolele, în stenograma şedinţei de Plen fiind o mare 

confuzie ( nu este art.7 ci art.17):” 
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Dl.dep.Stelian Duţu afirmă că „raportul comun pe care îl vom depune 

mâine va lămuri situaţia şi eventual va fi trimis din nou la comisie pentru 

discutarea legii în ansamblul ei; altfel ne asumăm o mare răspundere.” 

Dl.dep.Marian Sârbu solicită să se anunţe în Plen ce s-a întâmplat şi 

să se ceară retrimiterea la comisii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei îşi susţine 

amendamentul şi doreşte să se înregistreze la amendamente respinse, pentru 

a putea să-l susţină în plenul Camerei Deputaţilor. Domnia sa propune ca la 

alin.(1) şi (2) ale art.4 să se reformuleze astfel: 

„Alin.(1) şi (2) ale art.4 vor avea următorul cuprins: 

„Art.4. – (1) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgenţă, cotele de contribuţii de asigurări sociale stabilite prin 

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat se diminuează cu 1 punct 

procentual,  prin deducere din: 

.................................................................................................... 

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, cota de contribuţie pentru 

concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata 

drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este de 1 % aplicată 

la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizaţie de 

şomaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor 

cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute 

la art.1 alin.(2) lit.e) şi se achită la bugetul Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate .” 

Motivarea constă în faptul că trebuie să se asigure plata integrală a 

drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă şi pentru a nu afecta sumele 

destinate serviciilor medicale şi medicamentelor cuprinse în Fondul naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate. 
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La punctul doi al ordinii de zi, comisia a reexaminat proiectul 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). 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  anunţă membrii comisiei că la 

întâlnirea de la Iaşi din ziua de 16.05.2006 dl.Eugen Nicolăescu, ministrul 

sănătăţii a afirmat că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 

îmbunătăţită de comisie poate să fie promovată. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune ca la art.3 să se elimine sintagma 

„sau pensionari” întrucât dacă se dă voie pensionarilor să cumpere cabinete 

medicale tinerii aproape că nu mai au posibilitatea de a cumpăra. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin afirmă că nu-şi aduce aminte ca să se fi votat 

şi această sintagmă „sau pensionari” şi subliniază ca să se precizeze în 

procesul verbal că în situaţia în care se  mai iese din contextul legii personal 

va face referat pentru uz de fals intelectual. Domnia sa nu este de acord cu 

dreptul de cumpărare a cabinetelor de către pensionari şi încă odată 

precizează că nici nu ar fi fost de acord cu amendamentul respectiv „nu-mi 

aduc aminte de el.” 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  intervine arătând că este vorba de 

pensionarii care îşi continuă activitatea. Domnia sa apreciază că şi aceştia au 

dreptul de a cumpăra cabinetele medicale. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că în această situaţie nu mai au acces 

tinerii. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă dacă este vorba numai de pensionarii 

în activitate care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de 

sănătate. 
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Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  îi răspunde că este vorba de această 

categorie care a lucrat 20 – 30 ani în cabinet şi care trebuie să aibă acest 

drept. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel întreabă „ ce face tânărul în această situaţie?” 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  este pentru eliminarea sintagmei „sau 

pensionarii” motivând că „trebuie să lăsăm locul tânărului”. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  aduce încă un argument în favoarea 

susţinerii amendamentului şi anume „în prezent în România nu mai există 

sistemul de repartiţie în muncă a absolvenţilor”. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel răspunde că „politica Ministerului Sănătăţii 

Publice este de asigura asistenţa medicală în teritoriu”. 

Dl.dep.Movilă Petre apreciază că „noi ca stat trebuie să asigurăm 

condiţii pentru o bună desfăşurare a activităţii”. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că, în prezent, nu există medici 

care să acopere tot teritoriul; pensionarii care au pensii foarte mici doresc să 

mai lucreze. Domnia sa propune să se voteze dacă pensionarii pot cumpăra 

sau concesiona cabinetele medicale. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că posturile de medici se scot la concurs 

de către direcţiile de sănătate publică. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, în prezent, medicii pensionaţi sau 

pensionabili pot lucra; „dacă îi prelungim să-i dăm în comodat pentru a nu 

plăti chirie, iar când postul este scos la concurs medicul pensionar să fie 

mutat la alt cabinet medical.” 

Dl.dep.Movilă Petre este de acord ca medicul pensionar să fie angajat 

la un cabinet medical până la scoaterea la concurs a postului; de altfel aşa 

prevede şi Contractul-cadru. Domnia sa afirmă : „Spaţiul medical se dă în 

condiţiile legii ( conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005), 
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iar dacă Colegiul Medicilor din România nu-şi mai dă acceptul înseamnă că 

medicul nu mai poate profesa.” 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune eliminarea sintagmei „sau pensionari”. 

Dl.dep.Movilă Petre supune la vot, iar comisia votează în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  arată că vor exista cazuri în care un 

medic care cumpără tot spaţiul doreşte să înfiinţeze şi o farmacie şi/sau un 

laborator. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu răspunde că „interesul primarului este acela 

de a avea asigurată permanenţa asistenţei medicale”. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel propune ca sintagma „în activitate” să se 

menţină în text. Supus la vot amendamentul nu este votat . 

Domnia sa propune ca la art.4 alin.(1) înaintea sintagmei „prezentei 

ordonanţe de urgenţă” să se introducă sintagma „a legii de aprobare a”. 

Motivaţia constă în faptul că cele 45 zile prevăzute de la intrarea în vigoare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 pentru cumpărarea 

spaţiului medical s-au scurs şi odată cu apariţia legii trebuie să existe un 

termen ( de 45 de zile) pentru depunerea de dosare pentru cumpărare. 

Supus la vot amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

În continuare dl.dep.dr.Nechita Aurel propune modificarea art.17 

alin.(2) astfel: 

„(2) În cazul în care nu toţi codeţinătorii cabinetului medical sau al 

spaţiilor 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.” 

Motivarea constă în faptul că trebuie stabilit clar statutul fiecăruia şi 

dreptul proprietarului de a subînchiria medicului care nu a solicitat 
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cumpărarea. Este vorba de 2 medici care funcţionează în acelaşi cabinet 

medical şi unul dintre ei devine proprietar. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  arată că dacă un medic cumpără, cel 

de-al doilea devine chiriaş. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan arată că în cazul a 2 medici care funcţionează 

în acelaşi cabinet şi unul devine proprietar, cel de-al doilea  intră în  comodat  

faţă de proprietar. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion întreabă ce se întâmplă în cazul a 4 medici care 

vor să cumpere toate cabinetele dintr-o clădire ? 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu arată că legea prevede dreptul de cumpărare 

a unui singur cabinet  . 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că toate aceste aspecte sunt de 

nivelul normelor metodologice. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  este pentru amendamentul propus de 

dl.dep.dr.Nechita Aurel . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu apreciază că la preţurile stabilite prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 forma îmbunătăţită de 

comisie, toţi medicii vor cumpăra.  În situaţia în care 2 medici vor să 

cumpere acelaşi cabinet se va proceda la împărţirea acestuia în procent de  

50 %. 

Dl.dep.Movilă Petre supune la vot amendamentul dl.dep.dr.Nechita 

Aurel iar comisia a adoptat , în unanimitate, amendamentul asupra art.17 

alin.(2). 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2006, secţiunea pentru sănătate ( PLx 418/2006). 

Dl.Anghel Gheorghe, director general, Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate  arată că pentru rectificarea bugetului de stat consolidat s-a cerut 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate plusul de colectă a contribuţiilor pe 

trimestrul I 2006; acesta este de 630 milioane RON şi a fost introdusă în 

bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru plata 

medicamentelor gratuite şi compensate. Domnia sa apreciază că necesităţile 

financiare ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt mult mai mari, 

însă nu poate avansa o sumă exactă; „probabil  vom înainta suma pentru 

următoarea rectificare de buget. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a 

cerut o situaţie a drepturilor salariale neachitate în spitale; nu sunt clar 

dimensionate influenţe asupra spitalelor şi ambulanţelor ( aproximativ 8,2 

miliarde RON) şi a îngrijirilor la domiciliu medicamente şi  dispensare care 

se ridică acum la aproximativ 11.000 miliarde ROL, sub rezerva că încă sunt 

drepturi neachitate. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin întreabă dacă aceste cheltuieli preliminate 

pentru anul 2006 sunt evaluate faţă de cele aprobate în bugetul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate /2006. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că pe actuala bază de calcul nu se poate 

colecta u sumă reprezentând taxa pe viciu în valoare mai mare de 5.000 

miliarde ROL. În consecinţă va rămâne o datorie de 6.000 miliarde ROL. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că din colectarea taxei pe viciu se 

obţine 5.000 miliarde ROL însă datoriile spitalelor sunt de aproximativ 

2.000 miliarde ROL, datoriile pentru medicamente sunt în valoare de 2.000 

miliarde ROL la care se adaugă programele naţionale de sănătate, 

ambulanţele. 
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Dacă pe primul trimestru s-au adunat de la asiguraţi contribuţii în 

valoare de 630 miliarde ROL rezultă că la sfârşitul anului se vor colecta 

aproximativ 2.500 miliarde ROL;   5.000 miliarde ROL - taxa pe viciu plus 

2.500 miliarde ROL -  contribuţii ale asiguraţilor nu ajung pentru 

funcţionarea sistemului deoarece  nu acoperă datoriile. 

Dl.Anghel Gheorghe informează că în gestionarea AVAB sunt 19.000 

miliarde ROL de recuperat. Domnia sa afirmă că nu se ştie în ce măsură 

suma de 19.000 miliarde ROL va ajuta sistemul în condiţiile în care 

creşterea salarială este de 6 %/an iar inflaţia/2006 este de 5 %. 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan întreabă dacă Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate intenţionează să cumpere ambulanţe. 

Dl.Anghel Gheorghe răspunde că, Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate plăteşte doar serviciile cu ambulanţele care sunt prevăzute în buget 

în proporţie de 5 %; procentul este mic, acesta ar trebui să fie de 9 – 10 %. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca Anexa 

nr.1 să se modifice astfel: 

Cap.66.01 – Sănătate 

- mii lei - 

Program 2006 Program 

rectificat 

Propunere 
rectificare 

Diferenţe 

1.473.621 1.489.704 1.556.189 + 182.568 

  

 Suma de 182.568 mii RON este absolut necesară pentru : 

- Titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în sumă de 47.743 mii lei pentru 

combaterea gripei aviare şi consultanţă pentru asistenţa de urgenţă. 

- Titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” , 

în sumă de 74.745 mii lei din care : 4.745 mii lei pentru TVA aparatura 
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medicală şi echipamente de comunicaţii de urgenţă procurate din credite 

externe, componenta locală Banca Mondială şi suma de 70.000 mii lei 

pentru reabilitarea unităţilor sanitare de psihiatrie. 

- Titlul 55 „Alte transferuri” suma de 6.670 mii lei pentru 

Institutul Cantacuzino ( linie producţie). 

- Titlul 70 „Cheltuieli de capital „ suma de 50.000 mii lei pentru 

investiţii ( studii de fezabilitate spitale regionale de grad I şi II). 

- Titlul 81 suma de 3.410 mii lei pentru Rambursări de credite. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion, dl.dep.dr.Diaconescu Renică , dl.dep.Movilă 

Petre, dl.dep.dr.Nechita Aurel, dl.dep.Ovidiu Brînzan solicită să fie coautori 

la amendament. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca Anexa 

nr.3/26/07 – Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole şi 

paragrafe pe anul 2006 ( sume alocate de la bugetul de stat) să se modifice 

astfel: 

Capitolul 66.01 – Sănătate 

- mii lei - 

Program 2006 Program 

rectificat 

Propunere 
rectificare 

Diferenţe 

1.337.160 1.337.160 1.519.728 + 182.568 

 

 Suma de 182.568 mii RON este absolut necesară pentru : 

- Titlul 20 „Bunuri şi servicii”, în sumă de 47.743 mii lei pentru 

combaterea gripei aviare şi consultanţă pentru asistenţa de urgenţă. 
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- Titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” , 

în sumă de 74.745 mii lei din care : 4.745 mii lei pentru TVA aparatura 

medicală şi echipamente de comunicaţii de urgenţă procurate din credite 

externe, componenta locală Banca Mondială şi suma de 70.000 mii lei 

pentru reabilitarea unităţilor sanitare de psihiatrie. 

- Titlul 55 „Alte transferuri” suma de 6.670 mii lei pentru 

Institutul Cantacuzino ( linie producţie). 

- Titlul 70 „Cheltuieli de capital „ suma de 50.000 mii lei pentru 

investiţii ( studii de fezabilitate spitale regionale de grad I şi II). 

- Titlul 81 suma de 3.410 mii lei pentru Rambursări de credite. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate . 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu propune modificarea Anexei nr.6/02 – 

Sinteza bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe     

( sume alocate din Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate ) 

astfel: 

Capitolul 66.05 – Sănătate 

Subcapitolul 04, paragraful 01 – Asistenţa medicală primară 

 

- mii lei - 

Program 2006 Program 

rectificat 

Propunere 
rectificare 

Diferenţe 

444.008 444.008 888.016 + 444.008 
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Reforma reală în sănătate impune finanţarea suplimentară a asistenţei 

medicale primare, urmărindu-se prin aceasta diminuarea costurilor pe care le 

implică spitalizarea bolnavilor. 

Sursa de finanţare: Reducerea fondurilor generate în urma reevaluării 

şi restructurării spitalelor. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  şi dl.dep.dr.Bonis Istvan propun 

modificarea Anexei nr.6/02 – Sinteza bugetului pe capitole, titluri de 

cheltuieli, subcapitole şi paragrafe  ( sume alocate din Fondul  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate ) 

Capitolul 66.05 – Sănătate 

Subcapitolul 04, paragraful 03 – Asistenţa medicală stomatologică 

- mii lei - 

Program 2006 Program 

rectificat 

Propunere 
rectificare 

Diferenţe 

64.758 64.758 70.758 + 6.000 

Indicele morbidităţii în urma afecţiunilor stomatologice este foarte 

mare în special la copii şi tineri , motiv pentru care sunt necesare tratamente 

profilactice în acest domeniu. 

Sursa de finanţare: Din suma de 1.900.000 mii RON, care reprezintă 

creanţele care se află în evidenţa AVAS. 

Dl.dep.Movilă Petre supune la vot avizarea favorabilă 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) cu amendamentele adoptate care fac obiectul 

avizului. 

 



 22

La punctul patru al ordinii de zi comisia a discutat alte aspecte privind 

activitatea curentă. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion propune amânarea desfăşurării şedinţei de 

comisie la Iaşi aşa cum s-a stabilit anterior. 

Dl.dep.Movilă Petre este de acord cu propunerea, însă solicită ca 

şedinţa comisiei să se desfăşoare la Iaşi peste 2 săptămâni , întrucât domnia 

sa va lipsi de la următoarea şedinţă fiind plecat în Africa de Sud. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  este de acord cu propunerea 

antevorbitorului său. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion revine asupra propunerii întrucât preşedintele 

comisiei a contactat pentru întrevederi cu membrii comisiei o serie de 

personalităţi medicale din Iaşi. 

Dl.dep.Movilă Petre supune la vot propunerea domniei sale care 

adoptată de membrii 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. 
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