
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie             Nr. 28/174 / 23  martie 2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei zilele  de 21 şi 22.03. 2006 

 

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

de 21.03.2006 între orele 15,00 - 18,30 şi în ziua de 22.03.2006 între 

orele 9,00-15,00 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2005 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri 

financiare ( PLX 133/2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2001 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de 

cercetare medicală în sectorul sanitar ( Plx 139/2006). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea 

aplicării 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 

79/2006) . 
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4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  (PLx 14/2006) . 

5. Diverse. 

6. 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 

a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2005 

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 privind 

reglementarea unor măsuri financiare ( PLX 133/2006). 

Preluarea şi administrarea creanţelor bugetare reprezentând 

contribuţii sociale de către Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală este un proces complex, cu implicaţii 

atât la nivelul instituţiilor de asigurări sociale implicate şi Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală , cât şi asupra persoanelor juridice şi 

asiguraţilor persoane fizice. 

Administrarea creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale 

datorate de persoanele fizice, asigurate pe baza declaraţiei de asigurare, 

este un proces de mare complexitate, având în vedere prevederile 

legislative specifice fiecărei categorii de contribuţii privind masa 

impozabilă, categoriile de plătitori, perioadele de declarare, condiţiile pe 

care trebuie să le îndeplinească diferitele categorii de asiguraţi pentru a 

beneficia de prestări de servicii, precum şi realizarea procedurilor şi 

instrumentelor necesare asigurării schimbului de informaţii între Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile de asigurări sociale, 

informaţii care sunt utile instituţiilor de asigurări sociale pentru stabilirea 

stagiului de cotizare şi prestării serviciilor. 
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Pentru a se putea realiza schimbul de informaţii privind 

administrarea creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale între 

instituţiile implicate atât la nivel central cât şi la nivel teritorial este 

necesar adaptarea , în mod corespunzător , a programelor informatice şi a 

bazelor de date astfel încât acestea să facă faţă cerinţelor noilor 

reglementări legislative. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2005 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri 

financiare ( PLX 133/2006),  în forma adoptată de către Senat. 

 

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

familie a hotărât amânarea dezbaterilor care au ca obiect avizarea 

propunerii legislative pentru completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, 

stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar ( Plx 

139/2006). 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a  proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea 

aplicării 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 

79/2006), adoptat de către Senat în şedinţa din 15 februarie 2006, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 
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Ordonanţa 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 reglementează 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. 

Prin adoptarea pachetului legislativ privind reforma în domeniul 

sănătăţii vor fi redefinite competenţele şi responsabilităţile 

componentelor sistemului sanitar din România, inclusiv medicina primară 

şi ambulatorie de specialitate, desfăşurată în cabinetele medicale. În acest 

context, până la finalizarea cadrului normativ, se impune suspendarea 

vânzării spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor 

în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. Continuarea 

aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 determină 

imposibilitatea armonizării activităţii medicale din acest segment 

medicina primară şi din ambulatoriul de specialitate, cu celelalte 

componente. 

De asemenea, din analiza aspectelor semnalate de către autorităţile 

competente din teritoriu, a rezultat că în aplicarea prevederilor actului 

normativ au rezultat diferenţe majore între preţurile de achiziţie ale 

spaţiilor ce urmau a fi vândute şi preţurile cu care ar fi urmat să fie 

vândute. 

În urma dezbaterilor care au avut loc , comisia a apreciat că 

suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 

trebuie prelungită, până la data de 30.06.2006, pentru definitivarea 

punctului de vedere al Guvernului asupra modificărilor propuse la 

ordonanţa de urgenţă mai sus menţionată, în conformitate cu prevederile 

cuprinse în pachetul legislativ privind reforma în domeniul sănătăţii. 
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În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.167/2005 pentru suspendarea aplicării 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 79/2006),  cu amendamentul de prelungire 

a suspendării, care va face obiectul raportului comisiei. 

 

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

a procedat la continuarea dezbaterilor în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  (PLx 14/2006) , adoptat de 

către Senat în şedinţa din 21 decembrie 2005, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră Decizională. 

În cadrul dezbaterilor comune care au urmat,  s-au desprins 

următoarele amendamente de fond: 

- Eventualele deficite înregistrate pe parcursul execuţiei 

bugetare şi deficitul anual rezultat în condiţiile aplicării prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă se acoperă din disponibilităţile înregistrate 

în anii precedenţi cu această destinaţie sau de la bugetul de stat, după caz. 

Această măsură este absolut necesară pentru a nu afecta sumele destinate 

serviciilor medicale şi medicamentelor în cadrul Fondului  naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate. 

- Pentru a nu se limita accesul asiguraţilor la aceste drepturi   

s-a considerat că stagiul minim de cotizare este de o lună realizată în 
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ultimele 12 luni anterioare lunii , pentru care se acordă concediul 

medical. 

- S-a propus ca indemnizaţia pentru incapacitate temporară de 

muncă să se suporte de către angajator din prima zi până în a 3-a sau a 7-a 

zi de incapacitate temporară de muncă, indiferent de numărul angajaţilor. 

Propunerea care are în vedere reducerea efortului financiar al 

angajatorului ,  a rămas în discuţie. 

- Începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi 

până la 183 de zile de către medicul specialist , numai cu aprobarea 

medicului expert al asigurărilor sociale. Astfel, se vor putea evita 

eventualele abuzuri. 

- Deoarece tratamentul balnear şi planurile individuale de 

recuperare a bolnavilor sunt plătite din Fondul  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate , organele specializate din structura Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, respectiv ale caselor de asigurări de sănătate vor 

urmări modul  de respectare a recomandărilor medicului specialist. 

- Controlul privind respectarea obligaţiilor prevăzute în 

convenţiile,  încheiate de către medicii curanţi cu casele  de asigurări de 

sănătate, se efectuează de către casele de asigurări de sănătate. 

- Formularele de concedii medicale devin formulare cu regim 

special şi conţin elemente de protecţie împotriva falsificării sau 

contrafacerii. Costurile generate de tipărirea acestor formulare vor fi 

suportate de către furnizorii de servicii  medicale şi sunt puse la dispoziţia 

acestora prin grija  caselor de asigurări de sănătate. 

- Pentru a se asigura necesarul de personal în vederea 

realizării activităţilor de evidenţă şi control, acesta va fi stabilit prin 

hotărâre de Guvern. 

- Contravenţiile la prevederile prezentei ordonanţe se 

sancţionează cu amendă care se constituie ca venituri la Fondul  naţional 
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unic de asigurări sociale de sănătate şi reîntregeşte fondul cu această 

destinaţie. 

Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială au hotărât, în unanimitate, să continue dezbaterile cu 

ocazia viitoarei şedinţe comune. 

 

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

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul şase 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 din ziua de 21.03.2006 au fost prezenţi  

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.Buşoi Cristian ( Grup 

Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al 

PNL ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 

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 )  şi a absentat 

motivat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , iar în 

ziua de 22.03.2006 au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup 
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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.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL ), dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 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 ) neînregistrându-se absenţe. 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

DEP.PETRE MOVILĂ 
  

 
 

 
 

 


