
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie      Nr. 28/ 311 /30 noiembrie 2010 
 
 

S I N T E Z A 
   lucrărilor comisiei din ziua de 30 noiembrie  2010    

  
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 30.11.2010 între orele 10,00 – 12,00, având 

următoarea ordine 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 concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările şi 
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completările ulterioare ( Pl x 292/2010) - sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Continuarea dezbaterilor asupra reexaminării 

proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare ( PL x 

417/2009) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci. 

 

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. 

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 a 

asiguraţilor beneficiari de certificate de concediu medical, în 
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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, s-a hotărât, cu 6 

voturi pentru şi 5 voturi împotrivă 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. 
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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) - sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Întrucât, din motive obiective, cele două comisii nu s-au 

putut întruni în şedinţă comună, s-a hotărât amânarea punctul 

doi al ordinii de zi, pentru o şedinţă ulterioară.  

 

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

familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra 

reexaminării proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri 

financiare ( PL x 417/2009) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea art.7 lit.d) şi a art.8 din Ordonanţa Guvernului 

nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.97/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Punctul 5o din Legea nr.266/2006, asupra căruia se 

doreşte să se intervină, vizează art.IV din Ordonanţa Guvernului 
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nr.28/2006, prin care s-au introdus în cuprinsul Ordonanţei 

Guvernului nr.41/2005 art.7 şi 8. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, a depus un nou amendament  

la proiectul de lege, prin care domnia sa propune reformularea 

lit,d) a alin.(1) al art.7. 

Ministerul Sănătăţii şi-a însuşit amendamentul depus de 

către iniţiator şi susţine adoptarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind 

reglementarea unor măsuri financiare. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 

adoptare, cu amendamente, a proiectului de lege, care va fi 

înaintat Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

 

La lucrările comisiei din  au participat 15 deputaţi după 

cum urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep.Călin Potor ( Independent), dl.dep.Ion Burnei  

( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dl.dep.Cristian Horia ( Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu (Grup 

Parlamentar al PD-L), dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu 

(Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep. Florian Popa  ( Grup Parlamentar 



 6

al PSD + PC ), dl.dep. Tudor Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. 

Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ) , dna.dep. 

Dobre Elena Cristina  ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. 

Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale) şi 

dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), fiind 

absenţi dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + 

PC)  şi dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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