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La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri în fond asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.30/2007 pentru reglementarea unor măsuri 

financiare (PLx 780/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

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

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului ( Plx 847/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

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

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare ( Plx 846/2007 ). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

Administrator
Original



 2

 

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

procedat la examinarea , în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.30/2007 pentru reglementarea unor măsuri 

financiare (PLx 780/2007), adoptat de către Senat în şedinţa din 7 noiembrie 

2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

deşi s-au înregistrat progrese semnificative în ultimii ani în ceea ce priveşte 

cadrul legal care reglementează eliberarea de medicamente în sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate, se înregistrează încă sume neachitate 

reprezentând contravaloarea medicamentelor eliberate de farmacii, în anul 

2005 şi 2006 peste valoarea contractată, fapt care grevează în continuare 

asupra sistemului de sănătate. 

Până în prezent nu a fost reglementată plata contravalorii 

medicamentelor eliberate de farmacii în anii 2005 şi 2006 peste valoarea 

contractată. Conform centralizărilor făcute pe baza declaraţiilor pe propria 

răspundere a reprezentanţilor legali ai farmaciilor, la 30 iunie 2006, existau 

astfel de sume rămase nerecunoscute şi nedecontate către farmaciile cu 

circuit deschis, în sumă de 100 milioane lei. 

Domnia sa precizează că de aceste medicamente eliberate pe bază de 

prescripţie medicală au beneficiat bolnavi , în mare parte, cronici precum şi  

faptul că bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe 

anul 2007 nu dispune de fonduri suficiente pentru plata integrală a 

contravalorii acestor medicamente, prin prezenta ordonanţă de Guvern se 

propune ca o parte din obligaţiile către farmacii să fie suportate din 

veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice şi din transferuri de la 



 3

bugetul de stat către bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate , prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice . 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  intervine şi subliniază că, ţinând cont 

de necesitatea operaţionalizării, în cel mai scurt timp, a Compartimentului 

inspectorilor guvernamentali din cadrul Secretariatului General al 

Guvernului, salariul de bază pentru funcţia publică de inspector 

guvernamental se stabileşte la nivelul salariului de bază pentru funcţia de 

subprefect al judeţului – categoria I, prevăzută la poziţia nr.4 a Capitolului A 

din anexa nr.3 la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 , aprobată cu modificări 

prin Legea nr.232/2007. 

Operaţionalizarea Compartimentului inspectorilor guvernamentali din 

cadrul Secretariatului General al Guvernului va asigura continuitatea în 

dezvoltarea şi implementarea unei viziuni strategice la nivel central, 

regional, teritorial sau local, prin coordonarea şi, după caz, evaluarea 

implementării legislaţiei naţionale şi comunitare relevante, prin identificarea 

şi promovarea mecanismelor necesare respectării principiilor subsidiarităţii 

şi descentralizării, a bunei gestiuni a fondurilor publice şi a bunei guvernări. 

Nedecontarea de către casele de asigurări de sănătate a sumelor 

aferente medicamentelor eliberate de farmacii, intervine dl.dep.dr.Câmpanu 

Liviu poate crea blocaje în activitatea acestora, cu consecinţe în asigurarea 

medicamentelor în tratamentul bolnavilor în ambulator, nerespectarea 

drepturilor pacienţilor asiguraţi. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că ordonanţa nu are impact asupra 

bugetului general consolidat , întrucât sumele se asigură în cadrul bugetului 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi prin redistribuire 

în cadrul bugetului Ministerului Sănătăţii Publice , aprobate în anul 2007. 
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Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  intervine şi precizează că, condiţiile şi 

modalităţile de plată a sumelor reprezentând contravaloarea medicamentelor 

eliberate în tratamentul ambulatoriu, în anii 2005 şi 2006, peste valoarea 

contractată de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de medicamente şi 

rămase nedecontate până la data de 30 iunie 2006 se stabilesc prin ordin 

comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate . 

Asupra proiectului de lege nu au fost formulate amendamente. 

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

unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor admiterea în forma 

adoptată de către Senat a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare (PLx 

780/2007).  

 

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

a procedat la examinarea, 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 ( Plx 847/2007), 

respinsă de către Senat în şedinţa din 27 noiembrie 2007, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.dr.Luchian Ion , în opinia iniţiatorilor, prezenta 

propunere legislativă încearcă corectarea unei situaţii existente în societatea 

românească, o nedreptate care se face unei anumite categorii de persoane. 

Astfel, persoanele care au un venit lunar la nivelul salariului minim pe 

economie, beneficiază de o indemnizaţie lunară în perioada de concediu 

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

handicap, de până la 3 ani, în cuantum de 800 lei. 
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În acelaşi timp, persoanele care realizează venituri impozabile cu mult 

mai mari decât salariul minim pe economie , beneficiază tot de o 

indemnizaţie în cuantum de 800 lei. Această situaţie se consideră ca fiind 

una nedreaptă deoarece cele două categorii de persoane contribuie la bugetul 

de stat cu sume net diferite sub forma impozitului pe salariu, respectiv pe 

venit. 

În aceste condiţii, domnia sa consideră că este necesară o modificare a 

legislaţiei în domeniu, o îmbunătăţire a acesteia în sensul corectării unor 

situaţii de fapt şi propunem ca persoanele care în ultimul an anterior datei 

naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse 

impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, mai mari decât salariul 

minim pe economie, să beneficieze de o indemnizaţie lunară în valoare de  

80 % din media salariilor brute obţinute în această perioadă, dar nu mai 

puţin de 800 lei. 

De asemenea, dl.dep.dr.Boeriu Valeriu arată că modificările aduse 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, ar putea fi un factor de 

natură a conduce şi la creşterea natalităţii. 

Asupra propunerii legislative nu au fost formulate intervenţii. 

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

unanimitate, să avizeze favorabil propunerea legislativă pentru modificarea 

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

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului ( Plx 847/2007), în forma 

iniţiatorilor. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării a propunerii legislative pentru 
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modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare ( Plx 846/2007 ), respinsă de către Senat în şedinţa 

din 27 noiembrie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.Movilă Petru , în opinia iniţiatorilor, prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei 

în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări prin legea nr.7/2007 , 

au fost introduse unele măsuri prin care drepturile pentru susţinerea 

familiilor în vederea creşterii copiilor să fie suportate de la bugetul de stat, 

urmărindu-se astfel o degrevare a bugetului asigurărilor sociale de stat şi 

eliminându-se condiţia ca persoanele beneficiare să fie asigurate în sistemul 

public şi să îndeplinească anumite condiţii de stagiu de cotizare. 

Faţă de prevederile ordonanţei, prezenta iniţiativă legislativă îşi 

propune să elimine unele discriminări între beneficiarii de fapt a acestor 

indemnizaţii, respectiv între copii. 

Astfel, în perioada de 2 respectiv 3 ani, pentru care se acordă 

indemnizaţie, toţi copii sunt egali şi beneficiază de ajutorul statului, 

indiferent dacă părinţii au realizat venituri în ultimele 12 luni . 

Indemnizaţia se acordă şi după naşterea celui de al treilea copil, pentru 

următorii născuţi, de ea beneficiind şi al patrulea sau al cincilea copil. 

În cazul gemenilor sau tripleţilor , fiecare dintre ei beneficiază de 

indemnizaţie, aceasta acordându-se pentru fiecare copil şi nu pentru o 

naştere. 

Asupra propunerii legislative nu au fost formulate intervenţii sau 

amendamente. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil propunerii legislative pentru 
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modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare ( Plx 846/2007 ), în forma iniţiatorilor. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte probleme 

privind activitatea comisiei. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual asupra 

proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative înregistrate la comisie. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


