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La lucrările comisiei sunt prezenţi în data de 16 septembrie 

2009 18 deputaţi, absentând motivat un deputat, iar în data de 17 

septembrie 2009 sunt prezenţi 19 deputaţi, neînregistrându-se absenţe. 

 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi pentru următoarea 

ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, a proiectului de Lege 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-

x340/2009). 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul 



ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

Publice către autorităţile administraţiei publice locale  (PL-x 137/2009) 

adoptat de către Senat în şedinţa din 23 februarie 2009, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională , comisia fiind sesizată, în comun, 

cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

3. Continuarea dezbaterilor în vederea avizării, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului (Pl-x342/2009). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

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

familie a procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, a proiectului de 

Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate      

(PL-x 340/2009). 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte 

celor prezenţi că, proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea prevederilor alin.(1) al art.23 şi alin.(1) al art.24 din 

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

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul majorării concediului pentru sarcină şi 

lăuzie de la 126 de zile calendaristice la 168 de zile calendaristice, 

perioadă în care persoanele beneficiare vor primi indemnizaţie de 

maternitate. 

Domnia sa arată că, în urma dezbaterilor comune care au avut 

loc în şedinţa din 8.09.2009, cele două comisii au constatat că  în anul 
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2010, de aceste prevederi ar putea beneficia un număr de aproximativ 

200.000 de persoane. 

Guvernul, în punctul său de vedere, nu susţine adoptarea acestui 

proiect de lege. 

Dl.dep.dr. Gabriel Dan Gospodaru menţionează că, de 

asemenea, Consiliul Economic şi Social a emis aviz negativ asupra 

proiectului de lege, motivând că majorarea numărului de zile 

calendaristice pentru concediul de sarcină şi lăuzie ar crea o presiune 

suplimentară asupra bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate. 

D-na.dep.dr.Lucreţia Roşca, reaminteşte că, în punctul său de 

vedere, Ministerul Finanţelor Publice atrage atenţia asupra faptului că, 

aplicarea prevederilor propuse, ar crea, conform prognozelor, o diminuare 

cu 30 milioane lei a veniturilor bugetului de stat şi cu 53 milioane lei a 

veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat. 

În continuare, d-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei 

menţionează că, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice, Expunerea de motive ar fi trebuit 

să fie însoţită de o fişă financiară în care să fie înscrise efectele financiare 

asupra bugetului general consolidat, precum şi mijloacele necesare pentru 

acoperirea creşterii cheltuielilor. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa subliniază faptul că, în urma 

discuţiilor care au avut loc, cele două comisii au hotărât, în unanimitate, 

să amâne dezbaterile asupra proiectului de lege şi să solicite punctul de 

vedere al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, al 

Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări Sociale de 

sănătate, care au atribuţii în domeniul familiei şi protecţiei sociale, 

respectiv în domeniul asistenţei de sănătate publică. 
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D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează pe 

cei prezenţi că, Ministerul Sănătăţii solicită în adresa 

nr.1B/8942/15.09.2009, amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de 

lege pentru punerea la punct a documentelor necesare luării unei decizii 

pertinente. 

 

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

familie a procedat la dezbateri, în fond, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale  (PL-x 

137/2009) adoptat de către Senat în şedinţa din 23 februarie 2009, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională , comisia fiind sesizată, în 

comun, cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic. 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că, 

proiectul de lege are ca principală bază de fundamentare urgentarea 

aplicarea responsabilităţilor ce revin Guvernului, în planul strategiei din 

domeniul sănătăţi cuprinse în Programul de guvernare, prin care 

autorităţile locale primesc atribuţiile şi competenţele pentru ca, odată cu 

finanţarea adecvată a unităţilor sanitare spitaliceşti, să poată lua decizii 

pentru îngrijirea sănătăţii populaţiei din zonă, consolidându-se astfel 

descentralizarea decizională în acest domeniu. De asemenea, domnia sa, 

menţionează că s-a ţinut seama de necesitatea accelerării procesului de 

reformă în domeniul sanitar, precum şi urgenţa adoptării unui cadru 

juridic pentru eficientizarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, a 

activităţii de asistenţă medicală acordată în unităţile de învăţământ, 

precum şi a activităţii de asistenţă medicală acordată în unele unităţi 

sanitare cu paturi, prin apropierea acestora de beneficiari. 
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Dl.dep.dr.Stelian Ghiţă,  consideră că neadoptarea unor măsuri 

legislative urgente pentru gestionarea eficientă a resurselor umane şi 

financiare din domeniul sănătăţii publice de către autorităţile 

administraţiei publice locale, poate duce la deficienţe în acordarea de 

asistenţă medicală la standarde similare cu cele din statele membre ale 

Uniunii Europene. Astfel, prin implicarea autorităţilor administraţiei 

publice locale în managementul asistenţei medicale, se stabilesc 

premisele implicării acestora în identificarea, cunoaşterea şi soluţionarea 

nevoilor reale de sănătate ale populaţiei din comunităţi. 

Prin transferul acestor atribuţii la nivel local, arată în continuare 

dl.dep.Petre Movilă, se urmăreşte responsabilizarea autorităţilor locale în 

singurul serviciu public în administrarea căruia aceste autorităţi nu sunt 

implicate şi de care beneficiază cetăţenii în cadrul comunităţilor locale. 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează că, 

Ministerul Sănătăţii a înaintat, celor două comisii, o serie de 

amendamente care vizează, în principal, următoarele: 

- reconsiderarea termenului iniţial de 6 luni, necesar pentru 

desfăşurarea fazelor – pilot la 12 luni; 

- deoarece consiliile locale trebuie să dispună de toate atribuţiile 

în exercitarea managementului asistenţei medicale, fără o limitare a 

acestora, dispoziţiile alin.(2) al art.18 s-au propus spre abrogare; 

- introducerea unor texte noi, drept art.181-183 pentru asigurarea 

unui cadru legal, care să permită autorităţilor administraţiei publice locale 

selecţia managementului; 

- s-a propus modificarea textului art.20 deoarece în cabinetele 

medicale din unităţile de învăţământ există şi alte categorii de personal 

încadrate în baza unor reglementări ale Ministerului Sănătăţii.  
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic a aprobat aceste amendamente care fac obiectul 

raportului preliminar şi care a fost înaintat comisiei noastre. 

Domnia sa arată că, Ministerul Sănătăţii a solicitat, în adresa 

nr.1B/8942/15.09.2009, amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de 

lege pentru punerea la punct a documentelor necesare luării unei decizii 

pertinente. 

Astfel, domnia sa propune şi Comisia a aprobat, în unanimitate, 

amânarea dezbaterilor pentru viitoarea şedinţă. 

 

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

familie a procedat la continuarea dezbaterilor în vederea avizării, a 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului  (Pl-x 342/2009). 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte că, 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul acordării indemnizaţiei lunare pentru fiecare copil în 

parte, în cazul gemenilor sau tripleţilor, precum şi acordarea concediului 

pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului 

cu handicap, de până la 3 ani şi a indemnizaţiei lunare aferente, părintelui 

supravieţuitor, în cazul în care părintele beneficiar al acestor drepturi 

decedează.  

Dl.dep.Derzsi Akos, în calitate de iniţiator, reaminteşte că, în 

urma discuţiilor care au avut loc în şedinţa din data de 8.09.2009, comisia 

a constatat că nu susţine adoptarea propunerii legislative, „in integrum” 
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deoarece, o parte dintre prevederile propuse fac obiectul unui act 

normative care urmează să intre în vigoare şi prin care se reglementează 

acordarea unei indemnizaţii de 600 lei lunar pentru fiecare nou născut. 

De asemenea, s-a constatat că, potrivit Directivei nr.96/34/CEE, 

dreptul unuia dintre părinţi nu poate fi transferat celuilalt părinte care nu 

îndeplineşte condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei, deoarece dreptul la 

indemnizaţie este un drept individual ce nu poate fi transferat altei 

persoane, indiferent de natura situaţiei.  

În acest sens, s-a distribuit membrilor comisiei, spre studiu, 

textul integral al Directivei nr.96/34/CEE, urmând ca, o decizie privind 

avizarea acestei iniţiative, să se ia în cadrul acestei şedinţe a comisiei.  

D-na.dep.Mihaela Ioana Şandru, a depus la Comisie un 

amendament, care vizează reformularea art.5 alin.(4) din proiectul de 

lege, cu următorul cuprins: 

„ (4) În cazul în care intervine decesul unuia dintre părinţi care 

îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediu şi de indemnizaţie, 

iar celălalt tutore nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta 

ordonanţă de urgenţă, acesta are dreptul să beneficieze de indemnizaţia 

pentru creşterea copilului în urma părintelui decedat.” 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte că 

prevederile propuse la alin.(1) al art.1 nu mai au obiect, iar reformularea 

alin.(4) al art.5 impune înlocuirea prezentei iniţiative legislative. 

În aceste condiţii, domnia sa propune, iar Comisia aprobă, în 

unanimitate, amânarea avizării până la sesizarea cu noua iniţiativă 

legislativă. 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, „Diverse”                       

d-na.dep.Rodica Nassar menţionează că  membrilor Comisiei le-a fost 

distribuit raportului de activitate al Ministerului Sănătăţii de la 1 ianuarie 
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2009 şi până în prezent, care cuprinde intenţiile legislative ale 

ministerului precum şi acţiunile ce urmează a fi iniţiate în domeniul 

programelor naţionale de sănătate în perioada următoare.  

 

La punctul al cincilea al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei. 

 
    
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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