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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 25 aprilie 2012 

 

 

În ziua de 25 aprilie 2012, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru 

sănătate şi familie, începând cu ora 11.30. 

Comisiile reunite au avut următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – PLx 68/2011; 

2. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi 

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

– Plx 444/2011; 

3. Analiza situaţiei create ca urmare a apariţiei deciziilor Curţii 

Constituţionale a României nr.223/2012 şi nr.224/2012; 

4. Dezbateri cu privire la adoptarea unor măsuri legislative referitoare 

la restituirea sumelor reţinute cu titlul de contribuţie de asigurări 

sociale de sănătate. 

 

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie. 



Domnia sa a prezentat traseul legislativ al proiectelor înscrise la 

punctele 1 şi 2 pe ordinea de zi. 

Astfel, a precizat că cele două comisii au întocmit un raport comun 

de adoptare a unei legi de respingere a OUG nr.107/2010, acesta fiind 

retrimis la comisie din plenul Camerei Deputaţilor. În urma reexaminării, 

cele două comisii au întocmit un raport comun suplimentar, de menţinere 

a soluţiei iniţiale, care, la rândul lui, a fost retrimis comisiilor pentru 

reexaminare, în urma hotărârii plenului Camerei. 

Având în vedere situaţia existentă, respectiv deciziile Curţii 

Constituţionale nr.223 şi 224 din 2012, membrii celor două comisii au 

hotărât aprobarea OUG nr.107/2010 cu amendamente, în sensul punerii 

de acord a textului ordonanţei cu deciziile mai sus amintite. 

Domnul deputat Victor Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială, a precizat că la dezbateri sunt prezenţi doar 

reprezentanţii grupurilor parlamentare PSD şi PNL. 

În cadrul discuţiilor, doamna deputat Mariana Câmpeanu a prezentat 

amendamentele aduse textului ordonanţei. Acestea au fost însuşite de toţi 

membrii celor două comisii prezenţi la dezbateri. 

În urma finalizării discuţiilor, s-a propus adoptarea OUG 

nr.107/2010 cu amendamentele prezentate. Supusă votului, propunerea a 

fost acceptată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 

De asemenea, s-a supus votului respingerea propunerii legislative 

aflată la punctul 2 pe ordinea de zi, întrucât soluţia propusă prin aceasta a 

fost cuprinsă în cadrul amendamentelor prezentate anterior, în acest sens 

urmând a se întocmi un singur raport. 

Referitor la punctele 3 şi 4 de pe ordinea de zi, membrii prezenţi ai 

comisiilor reunite au concluzionat că interpretarea greşită a legii, respectiv 

calcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la întregul cuantum 

al pensiilor care depăşesc suma de 740 lei, a adus o gravă nedreptate 

pensionarilor şi se impune clarificarea textului legal şi punerea lui de acord 

cu deciziile Curţii Constituţionale.  
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Astfel, prin amendamentele aduse la OUG nr.107/2010 se 

corectează şi se completează cadrul legal în vederea restituirii sumelor 

reţinute din pensii ca urmare a calculării contribuţiei la fondul de sănătate 

în mod eronat. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Victor Paul Dobre 

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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