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Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/369 /22 iunie  2006 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de  20  şi 21.06.2006 

 

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

20.06.2006 între orele 14,00 - 18,00 şi în ziua de 21.06.2006 între orele  9,30 

– 14,30  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. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind modificarea art.6 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 

433/2006). 

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.206/2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii spitalelor nr.270/2003 (PLX 212/2006) . 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege Coş-Bebe privind 

acordarea de trusouri pentru nou-născuţi ( PLX 256/2006 ). 

5. Diverse. 
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6. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către dl.dep.prof.dr.Mircea 

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

aprobată în unanimitate . 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, distinşi 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice şi Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . 

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

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 spre reexaminare de către Plenul Camerei Deputaţilor Comisiei 

pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, care 

sunt sesizate în fond. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi familie 

a aprobat, în unanimitate, următoarele principale amendamente: 

- Pentru degrevarea Fondului  naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate şi reducerea deficitului estimat, cota de contribuţie pentru 

concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata 

drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, s-a majorat de la 

0,75 % la 0,85 % ( art.4 alin.(1) şi (2) şi art.6 alin.(2) – (4)). 

- În vederea constituirii la nivelul casei de asigurări de sănătate a 

bazei de date privind evidenţa obligaţiilor de plată către Fondul naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate şi a celor care urmează a fi compensate din 
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acestea, precum şi evidenţa asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi 

indemnizaţii, angajatorii au obligaţia de a depune lunar declaraţii privind 

evidenţa obligaţiilor de plată către Fondul naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii şi privind evidenţa nominală a 

asiguraţilor care au beneficiat de aceste drepturi ( art.6 alin.(3) şi (4) nou 

introduse). 

- De asemenea, s-au introdus noi prevederi conform cărora 

contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra indemnizaţiei 

pentru incapacitate temporară de muncă datorate unui accident de muncă sau 

boală profesională şi se va suporta, după caz, de către angajator sau din 

fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, constituit 

în condiţiile legii    ( art.6 alin.(5) – (7) nou introduse ). 

- S-a revenit la stagiul minim de cotizare de 6 luni aşa cum este 

prevăzut la art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 

întrucât acesta nu constituie o îngrădire a drepturilor asiguraţilor şi prin 

analogie cu realizarea stagiului minim de cotizare pentru fondul de accidente 

de muncă şi boli profesionale sau pentru fondul de şomaj. 

- Pentru a nu se greva Fondul naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate s-a revenit la textul iniţial al art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005. 

- Deoarece Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau casele de 

asigurări de sănătate suportă indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 

controlul acestor instituţii se extinde şi asupra respectării de către asigurat a 

recomandărilor medicului specialist şi a programului individual de 

recuperare ( reformulare a alin.(7) nou al art.21 ). 

- Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii nu se datorează 

asupra indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu 
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excepţia contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii datorată de angajatori 

pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile 

proprii ale acestora şi respectiv a indemnizaţiilor pentru accidente de muncă 

şi boli profesionale ( art.44 alin.(2) nou). 

- S-au instituit noi contravenţii privind nedepunerea la termen a 

declaraţiilor de către persoanele prevăzute la art.-5 lit.a), precum  şi refuzul 

de a pune la dispoziţia organelor de control ale caselor de asigurări de 

sănătate a documentelor justificative şi a actelor de evidenţă necesare în 

vederea stabilirii obligaţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate . 

- S-a stabilit că plata indemnizaţiilor nu se cuvine pe perioadele 

în care asiguratul , din motive imputabile, nu îşi îndeplineşte obligaţia de a 

urma recomandările medicului şi de a respecta programul individual de 

recuperare ( art.51 alin.(6) nou ). 

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

unanimitate, să înainteze raportul comun, astfel amendat, pentru a fi 

examinat şi  de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea, în 

fond, a proiectului de Lege privind modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 433/2006), adoptat de 

Senat în şedinţa din 27 aprilie 2006. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea lit.d) a alin.(1) al 

art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, în 
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sensul includerii în categoria persoanelor handicapate care beneficiază de 

asigurare socială fără plata contribuţiei legale şi a persoanelor cu handicap 

internate în instituţii specializate sau aflate în îngrijirea unor persoane din 

afara familiei despre care iniţiatorii consideră că sunt discriminate. 

Comisia a stabilit că proiectul de lege a rămas fără obiect de 

reglementare întrucât prevederile acestuia sunt cuprinse în Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul VIII, art.213. 

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

unanimitate, respingerea proiectului de Lege privind modificarea art.6 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 

433/2006). 

 

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

fond, a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.206/2005 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor 

nr.270/2003 (PLX 212/2006),  adoptat de Senat în şedinţa din 22 martie 

2006. 

Potrivit punctului de vedere exprimat de iniţiator,  necesitatea 

proiectului de lege a fost generată de managementul defectuos al conducerii 

acestor spitale, respectiv consiliile de administraţie şi comitetele directoare. 

Guvernul a emis ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea 

Legii spitalelor . 

Proiectul de lege stabileşte modificarea modalităţii acutale de numire 

şi revocare a membrilor acestor organe de conducere, în cazul restructurării 

spitalelor, pentru a asigura buna funcţionare a spitalelor până la numirea 
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noilor organe de conducere, în conformitate cu dispoziţiile pachetului 

legislativ. 

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

unanimitate, admiterea fără modificări a proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.206/2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii spitalelor nr.270/2003 (PLX 212/2006), în 

forma adoptată de Senat. 

 

La punctul patru, Comisia pentru sănătate şi familie a procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege Coş-Bebe privind acordarea de 

trusouri pentru nou-născuţi ( PLX 235/2006 ) , adoptat de Senat în şedinţa 

din 5 aprilie 2006. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea gratuită pentru 

nou-născuţi a unui trusou, o singură dată, la externare şi are ca scop 

stimularea natalităţii din România cât şi a preîntâmpinării abandonului. 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) consiliile locale au 

obligaţia să prevadă, în bugetele proprii, fondurile necesare, iar alin.(3) 

precizează că echilibrarea bugetelor locale pentru asigurarea sumelor 

necesare se realizează prin repartizarea sumelor defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat.  

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

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege Coş-Bebe privind 

acordarea de trusouri pentru nou-născuţi ( PLX 235/2006), în forma înaintată 

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

curente privind activitatea curentă a 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 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 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.  

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 


