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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absent 1 deputat. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat 

dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii. 

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 asupra reexaminării proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

sănătate ( PL x 384/2010 ) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

2. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 
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concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Pl x 292/2010) - sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PL x 641/2010). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice , republicată ( Pl x 697/2010). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie ( PL x 662/2010). 

 

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

a procedat la continuarea dezbaterilor asupra reexaminării proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

sănătate (PL x 384/2010), cu care este sesizată, în comun, cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei reaminteşte că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.399/2006, cu modificările 

ulterioare, în sensul eficientizării activităţii de acordare şi verificare a 

certificatelor de concediu medical în cadrul sistemului de asigurări sociale 

de sănătate, precum şi responsabilitatea atât a medicilor prescriptori cât şi 
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a asiguraţilor beneficiari de certificate de concediu medical, în 

conformitate şi cu legislaţia similară a altor state membre ale Uniunii 

Europene. 

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

negativ proiectul de lege. 

Din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu care 

suntem sesizaţi în comun, s-a primit un raport preliminar de înlocuire, 

prin care se propune adoptarea, cu modificări, a proiectului de lege, 

respectiv eliminarea de la art.51 alin.(31) a participării organului de 

poliţie la verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară 

de muncă, pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, 

garantate de Constituţie. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.71198 din 

28.11.2010, susţine adoptarea proiectului de lege şi îşi însuşeşte 

amendamentele aprobate în cadrul dezbaterilor din Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială. 

În urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţa anterioară, Comisia 

pentru sănătate şi familie a hotărât respingerea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

sănătate şi întocmirea, în acest sens, a unui raport preliminar, ceea ce a 

impus dezbaterea acestuia în şedinţa comună a celor două comisii, 

informează domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi precizează că 

susţine, în continuare, adoptarea acestui proiect de lege, cu 

amendamentele admise în cadrul Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială. Domnia sa subliniază că, dacă nu se pune o anumită ordine în 
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sistem în această privinţă, în 2011, bolnavii vor primi certificatul medical, 

dar nu vor mai putea fi plătiţi din lipsă de fonduri. 

Dl.dep.Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, informează că în cadrul acestei comisii s-a acceptat 

adoptarea  proiectului de lege, cu amendamentele însuşite şi de Ministerul 

Sănătăţii. Domnia sa propune să se acorde votul membrilor celor două 

comisii asupra raportului de respingere al Comisiei pentru sănătate şi 

familie şi asupra raportului de adoptare al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, solicită cuvântul şi precizează că 

cele trei alineate ale articolului 51, sunt absolut neclare. Nu este suficientă 

eliminarea controlului cu organele de poliţie la domiciliul pacientului. În 

opinia domniei sale, potrivit acestei ordonanţe, atât medicii cât şi 

pacienţii vor fi puşi într-o situaţie delicată,  

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa nu este de acord cu verificarea la 

domiciliu a pacientului, atâta timp cât acesta se află într-o perioadă de 

recuperare. Domnia sa nu neagă faptul că există anumite categorii de 

persoane care solicită, contra cost, certificate medicale, dar că acest lucru 

nu se întâmplă într-o proporţie mare. Dacă se rămâne la ideea că un 

bolnav poate fi controlat la domiciliu de o echipă, de oriunde ar fi ea,  

acest lucru nu ar duce decât la încălcarea drepturilor cetăţeneşti ale 

omului. Domnia sa se pronunţă împotriva adoptării acestui proiect de 

lege. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi arată că, existenţa 

concediilor medicale nu reflectă întotdeauna realitatea, dar că nu este 

necesar să se ajungă până la verificarea pacientului, la domiciliu, de către 

organele de poliţie. În opinia domniei sale, esenţa problemei se află la 

corpul medical, care ar trebui să fie mai responsabil la eliberarea acestor 

concedii. 



 5

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie, supune la vot proiectul de lege aflat în discuţie. 

Cu 19 voturi pentru şi 14 voturi împotrivă, cele două comisii, 

hotărăsc respingerea proiectului de lege aflat în dezbatere şi întocmirea,  

în acest sens, a unui raport comun. 

 

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

familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra propunerii 

legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 

noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare ( Pl x 

292/2010), cu care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie arată că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

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

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.339/2006, cu modificările 

ulterioare, intervenţiile legislative preconizate având drept scop 

majorarea, la 168 de zile calendaristice, a concediului pentru sarcină şi 

lăuzie, perioadă în care mamele asigurate beneficiază şi de indemnizaţie 

de maternitate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.71198 din 28.11.2010, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
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Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil propunerea legislativă, iar Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci a acordat aviz negativ. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem sesizaţi 

în comun, a întocmit un raport preliminar de adoptare a propunerii 

legislative, cu amendamentele  prezentate în anexă, conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţa anterioară, Comisia 

pentru sănătate şi familie a hotărât respingerea propunerii legislative şi 

întocmirea unui raport preliminar în acest sens, ceea ce a impus 

dezbaterea acesteia în şedinţa comună a celor două comisii. 

Dl.dep.Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială informează pe cei prezenţi, că în urma dezbaterilor din 

cadrul comisiei, s-a hotărât adoptarea unui raport de admitere, cu două 

amendamente. Domnia sa arată că va sprijini în continuare orice iniţiativă 

bine intenţionată şi solicită votul asupra raportului întocmit de către 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian informează că sarcina şi lăuzia nu sunt 

considerate boli, iar acest concediu nu poate fi plătit din FNUASS. 

În urma luărilor de cuvânt, membrii celor două comisii au hotărât, 

cu 17 voturi pentru şi 14 voturi împotrivă, admiterea propunerii 

legislative şi întocmirea, în acest sens, a unui raport comun de adoptare, 

cu amendamente. 

 

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

dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL x 

641/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
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nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative 

vizând introducerea obligaţiei furnizorilor de produse şi servicii medicale, 

sanitare sau farmaceutice de a comunica orice informaţie solicitată de 

persoana care se consideră victima unui act de malpraxis, precum şi de a 

se asigura de răspundere civilă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins proiectul de 

lege în şedinţa din 26 octombrie 2010. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.74024/2.12.2010 

susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, au 

avizat favorabil proiectul de lege. 

Domnia sa informează că, Departamentul legislativ al Camerei 

Deputaţilor propune următoarele modificări: 

- la art.6741alin.(1) sintagma „a reţinut” se înlocuieşte, pentru o 

exprimare corectă cu sintagma „constată”; 

- la art.6742, alin (1) va avea următorul cuprins: 

„Art.6742 – (1) Dacă victima prejudiciului sau succesorii acesteia 

acceptă oferta prevăzută la art.6741, încheie, în condiţiile legii, un 

contract de tranzacţie cu personalul medical sau cu furnizorul de produse 

şi servicii medicale, sanitare sau farmaceutice, în termen de o lună de la 

data acceptării ofertei.” 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, arată că acest proiect corespunde 

realităţii din sistemul sanitar, în ceea ce priveşte protecţia, atât a 

pacientului cât şi a personalului medical şi a furnizorilor de produse şi 

servicii medicale, sanitare sau farmaceutice prin existenţa unei entităţi 

independente, respectiv Comisie de monitorizare şi competenţă 

profesională pentru cazurile de malpraxis. Aceasta va stabili existenţa sau 

inexistenţa unui caz de malpraxis, circumstanţele, cauzele, natura şi 
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întinderea prejudiciilor produse pacienţilor şi va facilita soluţionarea 

amiabilă a cazurilor de malpraxis. Domnia sa se pronunţă de acord cu 

modificările aduse de către Departamentul legislativ asupra proiectului de 

lege. 

Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă susţine adoptarea acestui proiect de lege, 

cu amendamentele prezentate. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dna.dep.prof.dr.Sonia 

Drăghici. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările propuse de către Departamentul legislativ şi 

întocmirea unui raport, în acest sens. 

 

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

a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, republicată (Pl x 697/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, vizând îmbunătăţirea condiţiilor 

de îngrijire a acestor persoane prin intermediul căminelor sau altor 

instituţii speciale, în care sens se preconizează stimularea finanţării în 

parteneriat public-privat a construcţiei, modernizării şi reabilitării 

căminelor pentru persoane vârstnice şi transformarea spitalelor care se 

desfiinţează în astfel de cămine. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă, în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 
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Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative, informează domnia sa. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre nu este de acord cu formularea de la 

art.181, precizând că nu este normal să se intervină asupra dreptului de 

proprietate al administraţiilor publice locale. 

Dna.dep.Rodica Nassar este de acord cu antevorbitorul său şi 

consideră că acest lucru este responsabilitatea administraţiilor publice 

locale. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă. 

În acest context, dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici arată că acesta 

reprezintă un semnal de alarmă privind desfiinţarea spitalelor. Domnia sa 

consideră că spitalele trebuie reabilitate şi nu desfiinţate. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, 

cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri, avizarea negativă a propunerii legislative 

aflată în discuţie. 

 

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

a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie (PL x 662/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul de 

Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu 

modificările şi completările ulterioare, în scopul protejării mai eficiente a 

victimelor violenţei în familie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege, în forma iniţială, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată, prin aprobare tacită. 
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Guvernul susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, sub 

rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor de la pct.II din punctul de 

vedere, informează domnia sa. 

Dl.dep.Petre Movilă, în calitate de iniţiator, arată că este necesară 

includerea, în textul legii, a unor mijloace specifice de drept civil şi a unui 

ordin de restricţie ca mijloc de drept penal şi eficientizarea activităţii 

autorităţilor pentru susţinerea şi consilierea victimelor pentru a uza de 

mijloacele legale în vederea sancţionării cazurilor de violenţă. 

Dna.dep.Diana Tuşa solicită cuvântul şi doreşte să cunoască dacă 

iniţiatorul îşi însuşeşte observaţiile şi modificările aduse proiectului de 

lege de către Consiliul Legislativ. 

Dl.dep.Petre Movilă precizează că a avut o serie de discuţii cu 

ONG-urile şi îşi însuşeşte modificările Consiliului Legislativ. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că violenţa în 

familie a devenit un flagel în România. În opinia domniei sale, este 

necesar ca numărul acestor centre care adăpostesc victimele violenţei 

domestice, să crească considerabil. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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