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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de11 şi 12.04.2006 

 

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

de 11.04.2006 între orele 14,00 - 19,00 , iar în ziua de 12.04.2006 între 

orele 9,00 – 16,00 având  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 cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care 

se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX nr.336 /2005). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi care a fost aprobată 

în unanimitate. 

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). 

La dezbaterile asupra acestui punct al ordinii de zi a participat ca 

invitat dl.dr.Vasile Cepoi, director general al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . 

Dezbaterile au continuat asupra art.12, 17 şi 38, ultimele rămase în 

discuţie. 

În urma dezbaterilor asupra art.12 cele 2 comisii au adoptat cu 13 

voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 5 abţineri reformularea în următoarea 

formă:  

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

suportă după cum urmează: 

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

incapacitate temporară de muncă; 

B. din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate începând cu: 

a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform 

lit.A şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a 

asiguratului sau a pensionării acestuia; 

b) din prima zi de incapacitate temporară de muncă, în 

cazul persoanelor asigurate prevăzute la art.1 alin.(1) lit.c) şi alin.(2). 

Argumentele pentru adoptarea amendamentului constau în: 
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- eliminarea unei discriminări a angajatorilor în funcţie de 

numărul de salariaţi; 

- reducerea efortului financiar al Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate . Având în vedere situaţia informativă 

prezentată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate privind necesarul 

de cheltuieli pentru concediile şi indemnizaţiile acordate în anul 2006 

rezultă o sumă în valoare de 594 miliarde RON în condiţiile în care se 

estimează o colectă a contribuţiilor în valoare de 504 miliarde lei; în 

consecinţă, fondurile colectate nu pot acoperi necesarul pentru plata 

concediilor şi indemnizaţiilor. 

Pe de altă parte se subliniază că fondul alocat prin bugetul pe anul 

2006 pentru aceste cheltuieli este aproximativ de 380 miliarde RON. 

- În situaţia în care s-ar fi menţinut textul iniţial s-ar fi realizat 

o economie la fondul de salarii ale angajatorului, în detrimentul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

- În condiţiile în care sistemul de sănătate este subfinanţat, iar 

Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate nu este un fond 

public privat gestionat independent de Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate se impune protejarea Fondului  naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate prin eliminarea cheltuielilor suplimentare pentru 

indemnizaţiile şi concediile medicale acordate. 

La art.17 comisiile au respins cu 11 voturi pentru şi 10 voturi 

împotrivă un amendament referitor la mărirea cuantumului brut lunar al 

indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă de la 75 % la 85 %. 

 Motivarea constă în faptul că nu există un plafon maxim al bazei 

de calcul al indemnizaţiilor care se determină ca medie a veniturilor 

lunare din ultimele 6 luni. Comisiile au adoptat textul iniţial din proiectul 

de lege cu 14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 2 abţineri ( menţinerea 
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cuantumului brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă la 

75 % ). 

La art.38 alin.(2) comisiile au adoptat cu 16 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă şi 3 abţineri un amendament care prevede că indemnizaţiile 

plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor 

datorate de aceştia în luna respectivă se recuperează de la bugetul de stat 

şi nu de la Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

Motivarea constă în protejarea Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate . 

Comisia a votat cu 15 voturi pentru, 6 împotrivă şi 1 abţinere 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate  (PLx 14/2006) cu amendamentele adoptate care vor face 

obiectul raportului comun al comisiilor. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la 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 cabinete medicale, 

precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului 

medical ( PLX nr.336 /2005) ( retrimis la comisie la solicitarea 

Ministerului Sănătăţii ). 

La dezbaterea acestui proiect de lege participă ca invitaţi dl.Ervin 

Szekely , secretar de stat, Ministerul Sănătăţii ,  doamna Ştefania 

Aghergheloaie, secretar general Casa Naţională de Pensii şi Asigurări 

Sociale şi doamna Vasilica Petre, director general adjunct al Direcţiei 

juridice, Ministerul Administraţiei şi Internelor . 
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În urma discuţiilor comisia a hotărât, în unanimitate, la solicitarea 

Ministerului Sănătăţii, amânarea dezbaterilor pe fond asupra proiectului 

de lege pentru următoarea şedinţă de comisie . 

Comisia a solicitat ca la următoarea şedinţă Ministerul Sănătăţii să 

înainteze, în scris, un punct de vedere asupra amendamentelor comisiei ;  

totodată a cerut ca la lucrările comisiei să participe domnul Eugen 

Nicolăescu, ministrul sănătăţii. 

S-a subliniat faptul că membrii comisiei doresc promovarea actului 

normativ, în cel mai scurt timp, avându-se în vedere că finalizarea 

proiectului de lege a fost întârziată prin două ordonanţe de urgenţă prin 

care s-a cerut suspendarea dezbaterilor până la intrarea în vigoare a 

pachetului legislativ privind reforma în sănătate, pachet care nu cuprinde 

prevederi referitoare la privatizarea cabinetelor medicale.  

Medicii din teritoriu care solicită promovarea proiectului de lege îşi 

manifestă îngrijorarea privind tergiversarea şi eventuala rezolvare a 

acestei probleme atât de importante pentru funcţionalitatea sistemului în 

defavoarea pacienţilor şi a lumii medicale.  

Comisia a dezbătut acest proiect de lege cu seriozitate timp de 

peste 2 luni şi a înaintat Ministerului Sănătăţii în decembrie 2005 

amendamentele acceptate de către toţi membri comisiei. Până în prezent 

Ministerul Sănătăţii nu a trimis observaţiile sale asupra acestui proiect de 

lege. 

Unanim, membrii comisiei apreciază că promovarea proiectului de 

lege este o prioritate , întrucât pachetul de legi privind reforma în sănătate 

nu răspunde unei finanţări corespunzătoare şi unei privatizări corecte 

necesare sistemului de sănătate. 

 

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

curente privind activitatea comisiei.  
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La punctul patru 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 au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim    

( Grup 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 PRM ) , 

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 ) şi 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , neînregistrându-se 

absenţe. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 
 
 


