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  La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, neînregistrându-
se nici o absenţă. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul dep.dr.Ion Berciu  
preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate   următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind asigurarea 

pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 
Domnul dep.dr.Ion Berciu arată că, în data de 25 noiembrie 

1998, în conformitate cu prevederile art.86 din Regulamnetul Camerei 
Deputaţilor, comisia a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de 
Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  În 
şedinţele comisiei din zilele de 23 şi 30 decembrie 1998 comisia a dezbătut 
şi avizat favorabil acest proiect de lege, înaintând Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, care a fost sesizată în fond, avizul care cuprindea o serie de 
amendamente.  În ziua de 30 martie 1999, Guvernul a adus la cunoştiinţă  
Camerei Deputaţilor că solicită  restituirea proiectului de lege. În consecinţă, 
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la data de 1 aprilie 1999, Camera Deputaţilor în conformitate cu prevederile 
art.87 din Regulamentul Camerei Deputaţilor a hotărât restituirea prezentului 
proiect de lege către iniţiator.  Cu adresa nr.155 din 5 mai 1999, în 
conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul  Camerei 
Deputaţilor, comisia a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură 
de urgenţă, cu proiectul de Lege privind asigurarea pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, în fond fiind sesizată Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială. 
 

În continuare domnul dep.dr.Baranyi Francisc propune ca la art.7 
alin.(2) să se elimine din finalul textului sintagma “pe perioada în care au, 
potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în România”, deoarece în prezent, în 
alte ţări există posibilitatea angajării în altă ţară decât aceea în care angajatul 
are domiciliul. Propunerea domnului deputat este respinsă cu 14 voturi, 
deoarece vine în contradicţie cu legile în vigoare din ţara noastră. 

 
Domnul dep.dr.Dragoş Liviu propune ca art.21 să se reformuleze 

astfel: “Asiguratorul are obligaţia de a respecta şi a supraveghea aplicarea 
generală de protecţia muncii elaborate de către Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale precum şi Normele privind protecţia persoanelor din 
colectivităţi elaborate de către Ministerul Sănătăţii,” pentru a se corela cu 
Legea nr.90/1996 şi Legea nr.100/1998. Propunerea este votată favorabil în 
unanimitate. 

 
Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil propune ca lit.c) a art.25 să 

devină lit.a) şi să se reformuleze astfel:”asistenţa medicală de urgenţă, la 
locul accidentului, în mijloace de transport specializate şi unităţi sanitare”, 
pentru o enumerare firească şi completă a acestor activităţi. Propunerea este 
votată în unanimitate. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca, pentru corelare cu Legea 

nr.145/1997 să se elimine din finalul textului de la art.31 alin.(1) sintagma 
“sau după caz direct cu unităţile specializate”. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu supune la vot propunerea, aceasta 

fiind votată în unanimitate. 
 
Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune ca la art.33 să se 

introducă la începutul textului, sintagma “La recomandarea medicului 
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specialist”, deoarece numai medicul specialist are pregătirea necesară şi ca 
atare numai acesta poate să facă o astfel de recomandare. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu supune la vot propunerea care este 

votată în unanimitate. 
 
 
 
 
Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil propune înlocuirea sintagmei de 

la art.40 “în intervalul de un an” cu sintagma “pe ultimele 12 luni”, pentru a 
se folosi un termen juridic consacrat. 

Propunerea este votată cu 14 voturi pentru. 
 
Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil propune înlocuirea sintagmei 

“programului individual de recuperare” de la art.48 alin.(2) cu sintagma 
“recomandărilor de tratament medico-chirurgical”, propunere votată de 
membrii comisiei. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca pe tot cuprinsul legii să se 

înlocuiască termenul de “tratament medical” cu “tratamentul medical şi 
chirurgical” şi sintagma “medicul asiguratorului” cu sintagma “medicul 
specialist”. 

Propunerea este supusă la vot şi acceptată de către membrii 
comisiei. 

 
Domnul dep.dr.Remus Opriş propune ca la art.49 să se 

înlocuiască sintagma “medicul asiguratorului” cu sintagma “comisia de 
expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă” pentru a se respecta 
prevederile legale în vigoare. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu supune la vot, fiind votat în 
unanimitate. 

 
În continuare, domnul dep.dr.Remus Opriş propune ca la art.68 

alin.(1) după cuvântul “asiguratorului” să se introducă sintagma “precum şi 
direcţiei de sănătate publică”, pentru a se corela cu Legea nr.100/1998, iar 
art.69 să se elimine, deoarece este prevăzut în art.31 din Legea nr.90/1996. 
Propunerile sunt votate în unanimitate. 
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Domnul dep.prof.Miloş Aurel propune ca art.73 să se elimine, 
deoarece este prevăzut în Cap.III din Legea nr.90/1996. Propunerea este 
votată în unanimitate. 

 
Domnul dep.dr.Udrea Florian a propus ca la art.90 lit.g) să se 

adauge la finalul textului sintagma “în conformitate cu normele elaborate de 
către Ministerul Sănătăţii” pentru a se respecta prevederile Legii 
nr.100/1998, iar la lit.j) să se elimine sintagma “recuperare 
funcţională,protezare”, pentru a se evita crearea de servicii specializate, 
paralele cu cele existente prin Legea nr.100/1998. Propunerea este votată în 
unanimitate. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu a propus ca la art.96 lit.b) să se 

elimine sintagma “tratament medical şi recuperare medicală”, pentru a se 
evita crearea de servicii specializate, paralele cu cele existente prin Legea 
nr.100/1998. 

 
De asemenea, propune, ca la art.98 lit.b) să se adauge la final 

sintagma “la solicitarea direcţiilor de sănătate publică teritoriale”, pentru a se 
corela cu Legea nr.100/1998. 

Supune votului propunerile, care sunt votate în unanimitate. 
 
Domnul dep.prof.Buga Florea propune ca la art.103 lit.c) să se 

adauge la finalul textului sintagma “la solicitarea direcţiilor de sănătate 
publică”, pentru corelare cu prevederile cuprinse în Legea nr.100/1998. 
Propunerea este votată în unanimitate. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca la art.103 lit.f) să se 

elimine sintagma “prin servicii proprii”, pentru a se evita crearea de servicii 
specializate, paralele cu cele existente. Propunerea este votată în 
unanimitate. 

 
Doamna dep.dr.Daniela Bartoş a propus ca la art.152 alin.(1) 

după cuvântul “destinată” să se introducă cuvântul “exclusiv”, pentru a se 
preveni deturnarea acestor fonduri. De asemenea, propune ca la art.154, 
după sintagma “protecţia muncii” să se introducă sintagma “Legea 
nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate publică”, pentru a cuprinde toate 
legile la care face referire prezentul proiect de lege. Propunerile sunt votate 
în unanimitate. 
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Domnul dep.dr.Ion Berciu supune la vot  proiectul de lege în 
ansamblu. Comisia a hotărât, în şedinţa din 12.05.1999, cu 14 voturi pentru, 
avizarea favorabilă a prezentului proiect de lege cu amendamentele mai sus 
menţionate. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 
 
 
 


