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S I N T E Z A 
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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 16.09.2009 între orele 14,00 - 18,00 şi în 

ziua de 17.09.2009 între orele 9,00 - 12,30, având următoarea 

ordine 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. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost 

deschise de către doamna dep.Rodica Nassar, 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 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-x340/2009). 

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 
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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. 

În urma dezbaterilor s-a constatat că  în anul 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. 

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. 

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. 

De asemenea, 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. 
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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 

pentru luarea unei decizii pertinente. 

În consecinţă, Comisia a hotărât, în unanimitate, să 

amâne dezbaterile asupra proiectului de lege pentru viitoarea 

şedinţă a comisiei. 

 

     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. 

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 
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descentralizarea decizională în acest domeniu. De asemenea 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. 

Ministerul Sănătăţii a înaintat, celor două comisii, o 

serie de amendamente care vizează, în principal modificări de 

fond asupra unor articole din proiectul de lege. 

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. 

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 

pentru luarea unei decizii pertinente. 

În consecinţă, Comisia a hotărât, în unanimitate, să 

amâne dezbaterile asupra proiectului de lege pentru viitoarea 

şedinţă a comisiei. 

 

 La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la continuarea dezbaterilor în 
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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). 

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.  

În urma discuţiilor care au avut loc,  comisia a constatat 

că nu susţine adoptarea propunerii legislative, „in integrum” 

deoarece, o parte dintre prevederile propuse fac obiectul unui act 

normativ 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 
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individual ce nu poate fi transferat altei persoane, indiferent de 

natura situaţiei.  

În acest sens, Comisia a hotărât, în unanimitate, să 

propună iniţiatorilor reformularea textului în conformitate cu 

amendamentul aprobat, urmând, ca ulterior, să se procedeze la 

avizarea favorabilă a acestuia. 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al cincilea al ordinii de zi, membrii comisiei 

au efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate 

pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei, în ziua de 16 septembrie 2009   au 

participat 18 deputaţi, după cum urmează: dna.dep. Rodica 

Nassar (Grup Parlamentar al PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein 

(Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dl.dep.dr.Călin 

Potor (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.farm. Ion Burnei ( 

Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep.dr. Cristina Elena 

Dobre      ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr. Cristian Horia 

( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.prof.dr.Iosif-Ştefan 

Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep.ing. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.dr. 

Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 
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dl.dep.dr.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.ing. Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.prof.dr. Florian Popa           ( Grup Parlamentar al PSD + 

PC ), dna.dep. Lucreţia Roşca        ( Grup Parlamentar al PSD + 

PC), dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup Parlamentar al PNL ),dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr. Tudor 

Ciuhodaru ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dna.dep.conf.dr. 

Sonia-Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ),  

dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. 

Şandru Mihaela Ioana( Grup Parlamentar al PD-L), absentând 

motivat dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup Parlamentar al PNL ), 

 iar în ziua de 17 septembrie au participat 19 deputaţi, 

neînregistrându-se absenţe. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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