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S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din zilele de 22 şi 23 septembrie 2009  
  
 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 22.09.2009 între orele 14,00 - 18,00 şi în ziua 

de 23.09.2009 între orele 9,00 - 12,30, având următoarea ordine zi: 

1.  Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra 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), sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra 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), sesizare 

în comun cu Comisia pentru administraţie publică. 

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

instituirea Zilei Tatălui  şi a Zilei Mamei ( Pl x 302/2009). 

4. Studiu individual. 

5. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la 

continuarea dezbaterilor, în fond, asupra 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), cu care este sesizată, în comun, cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

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.  

Guvernul, în punctul său de vedere, nu susţine adoptarea 

acestui proiect de lege. 
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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. 

În conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice, proiectul de lege ar fi trebuit 

să fie însoţit de o fişă financiară în care să fie înscrise efectele 

financiare asupra bugetului general consolidat, precum şi 

mijloacele necesare pentru acoperirea creşterii cheltuielilor. 

În adresa nr.44934/21.09.2009, Ministerul Sănătăţii, 

menţionează că, prin OUG nr.91/2006 privind unele măsuri 

referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de 

sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2007, cota de contribuţie 

pentru concedii şi indemnizaţii este de 0,85%. Finanţarea 

cheltuielilor cu plata acestor drepturi se suportă, conform legii, din 

bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. În 

adresă se menţionează, de asemenea, că în anul 2008 sumele 
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restante datorate de angajator reprezentând cota de contribuţie 

pentru concedii şi indemnizaţii a fost de 649.126 mii lei, iar totalul 

sumelor pentru plata acestor drepturi a fost de 1.588.129 mii lei 

care se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate. 

Având în vedere că, prin aplicarea prevederilor prezentului 

proiect de lege, Fondul naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate nu este în măsură să suporte aceste influenţe, Ministerul 

Sănătăţii solicită respingerea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să întocmească un 

raport preliminar de respingere care urmează să fie înaintat 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

 

             La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

continuarea dezbaterilor, în fond, asupra 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), cu care este sesizată, în comun, cu Comisia 

pentru administraţie publică. 

Proiectul de lege are ca principală bază de fundamentare 

urgentarea aplicarea responsabilităţilor ce revin Guvernului, în 
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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, trebuie 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. 

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. 
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Prin transferul acestor atribuţii la nivel local, 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. 

Ministerul Sănătăţii a înaintat, celor două comisii, o serie 

de amendamente care fac obiectul raportului preliminar. 

În punctul său de vedere, Ministerul Sănătăţii susţine 

raportul preliminar al celor două comisii şi propune eliminarea 

art.II din textul adoptat de către Senat, deoarece aceste dispoziţii 

tranzitorii  nu mai sunt aplicabile, iar termenul de 30 iunie este 

depăşit. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de lege pentru instituirea 

Zilei Tatălui  şi a Zilei Mamei  (Pl -x 302/2009). 

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare 

instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei, cu scopul evidenţierii 

importanţei ambilor părinţi în viaţa de familie şi în societatea 

românească. 

Reglementarea este motivată de necesitatea întăririi 

principiului egalităţii de tratament şi a rolului fiecărui părinte în 

creşterea şi educarea copiilor. 
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În punctul său de vedere, Guvernul nu susţine adoptarea 

propunerii legislative. 

În cadrul dezbaterilor care au avut loc, Comisia a hotărât, 

cu unanimitate de voturi, să elimine textul art.3, a căror dispoziţii 

sunt lipsite de obiect.  

A fost modificat, astfel, titlul legii, iar textul art.3, 

eliminat. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 

cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru 

instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei cu modificările prezentate, 

care vor face obiectul raportului Comisiei. 

 

La punctul al patrulea „Diverse” 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 au participat 19 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 
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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), 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), 

neînregistrându-se absenţe. 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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