
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr. 28/372  / 22 iunie  2006 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei comisiei din zilele de 20  şi  21.06.2006 

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, neînregistrându-se 

absenţe. 

La lucrările comisiei participă ca invitaţi dl.Virgil Păunescu, secretar 

de stat, Ministerul Sănătăţii Publice , dl.dr.Cristian Vlădescu, preşedinte, 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi dl.dr.Vasile Cepoi, director 

general, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate   . 

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

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

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

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx 14/2006). 

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind modificarea art.6 

alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 

433/2006). 
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3. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.206/2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii spitalelor nr.270/2003 (PLX 212/2006) . 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege Coş-Bebe privind 

acordarea de trusouri pentru nou-născuţi ( PLX 256/2006 ). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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

împreună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la 

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx 14/2006). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează că s-a 

primit punctul de vedere scris al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 

de asemenea că s-a înregistrat la comisie un număr de 9 amendamente 

asupra proiectului de lege ( autori dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , dl.dep.Movilă Petre şi dl.dep.dr.Paveliu Sorin ). Aceste 

amendamente trebuie discutate foarte serios întrucât în nici o ţară din lume 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu plăteşte concediile medicale, aşa 

cum se întâmplă, în România; acest lucru, dacă se va menţine, va genera o 

criză a concediilor medicale similară cu criza medicamentelor. 

Amendamentele propuse vin să clarifice toate aceste aspecte. În 

continuare dă cuvântul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate pentru a-şi prezenta punctul de vedere. 
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Dl.dr.Cristian Vlădescu arată că, în esenţă, Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate a făcut calcule privind influenţele propuse pe unele 

amendamente . Astfel: 

1. În varianta menţinerii cotei de contribuţie de 0,75 % şi a 

prevederilor art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, 

nemodificate rezultă: venituri estimate din cota de contribuţii pentru 

concedii şi indemnizaţii în valoare de 497.660 mii lei, cheltuieli estimate 

pentru plata concediilor şi indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate în valoare de 550.000 mii lei şi un deficit 

estimat a fi de 52.340 mii lei. 

În acest caz, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate face două 

propuneri: majorarea cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii la 

0,85 % şi menţinerea prevederilor art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005. 

2. În varianta reducerii la 5 zile lucrătoare a numărului de zile de 

concedii medicale suportate de angajator şi a menţinerii cotei de contribuţie 

de 0,75 % rezultă : venituri estimate din cota de contribuţii pentru concedii 

şi indemnizaţii în valoare de 497.660 mii lei, cheltuieli estimate pentru plata 

concediilor şi indemnizaţiilor suportate din Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate în valoare de 852.763 mii lei şi un deficit estimat a fi de 

302.763 mii lei ( din care deficit estimat conform pct.1 52.340 mii lei şi 

deficit estimat prin reducerea numărului de zile de concedii medicale 

suportate de angajator 250.423 mii lei ). 

În acest caz, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate face următoarele 

propuneri: majorarea cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii la 

1,25 % şi acoperirea integrală a deficitului de la bugetul de stat. 
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 Celelalte amendamente se referă la stadiul minim de cotizare de 6 luni 

şi la aspecte tehnice, în sensul că medicul trebuie să stabilească un program 

de recuperare a pacientului, ceea ce duce la neplata acestuia. 

 Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  apreciază că sunt două probleme esenţiale 

şi anume :  

- dacă este normal ca plata concediilor medicale să fie transferată 

de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei la Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate ; domnia sa consideră că nu trebuia să se facă acest 

transfer întrucât Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este o instituţie 

care plăteşte servicii medicale şi nu concedii medicale; 

- dacă se va hotărî ca,  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

să facă plata concediilor medicale trebuie să se aibă în vedere ca bugetul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să nu fie grevat de această măsură; 

cota de contribuţie de 0,75 % nu este acoperitoare şi în acest caz este necesar 

să se stabilească care este procentul necesar. 

Dl.dr.Cristian Vlădescu arată că din calculele efectuate de Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate rezultă că la deficitul estimat de 52.340 

mii lei procentul ar trebui să fie de 1,25 % pe fondul de salarii actual, 

procent care ar acoperi cheltuielile suplimentare apărute. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei este de acord cu 

antevorbitorul său şi propune majorarea cotei de contribuţie la 1,25 % pe 

fondul de salarii. 

Dl.dr.Cristian Vlădescu arată că acest procent ( 1,25 %) este valabil 

numai în condiţiile în care se menţin şi restul amendamentelor propuse . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune acceptarea 

tuturor propunerilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate . 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion propune să se discute fiecare propunere a Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate ; subliniază că este de acord cu aceste 

amendamente întrucât reprezintă punctul de vedere al Guvernului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune să se 

discute propunerile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în paralel cu 

amendamentele propuse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, dl.dep.Movilă Petre şi dl.dep.dr.Paveliu Sorin. 

Art.4 alin.(1) şi (2)  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca pentru 

protejarea Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 

reducerea deficitului estimat, cota de contribuţie pentru concedii şi 

indemnizaţii destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor 

prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, să se majoreze de la 0,75 % la 

0,85 % . 

Supus la vot amendamentul este adoptat. 

Art.5 lit.a) 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca, în 

vederea constituirii la nivelul casei de asigurări de sănătate a bazei de date 

privind evidenţa obligaţiilor de plată către Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate a celor care urmează a fi compensate din acestea, precum 

şi evidenţa asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii, 

angajatorii să aibă obligaţia de a depune lunar declaraţii privind evidenţa 

obligaţiilor de plată către Fondul naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru concedii şi indemnizaţii şi privind evidenţa nominală a 

asiguraţilor care au beneficiat de aceste drepturi . 

Supus la vot amendamentul este adoptat. 
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Art.6 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

completarea art.6 cu 3 noi alineate ca alin.(5), (6) şi (7). 

„(5) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra 

indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă datorate unui accident 

de muncă sau boală profesională şi se va suporta, după caz, de către 

angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale constituit în condiţiile legii   . 

(6) Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii 

pentru persoanele  prevăzute la art. 1 alin. (1) nu poate fi mai mare decât 

produsul dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează 

contribuţia şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară. 

(7)  Baza de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii 

pentru persoanele  prevăzute la art. 1 alin. (2) nu poate depăşi plafonul a 12 

salarii minime brute pe ţară .” 

Dl.dep.Ioan Cindrea apreciază că nu este normal ca persoana aflată în 

incapacitate de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau boală 

profesională să cotizeze pentru această perioadă, întrucât se află în asigurare 

socială.  În consecinţă este vorba despre un exces de impozitare. 

Dl.dr.Vasile Cepoi arată că aceste propuneri sunt primite de la 

angajatori care nu au plătit înainte cotizaţia şi ca atare nu pot beneficia de 

aceste indemnizaţii. Domnia sa consideră că amendamentul de la art.6 

alin.(5) este corect. 

Dl.dep.Ioan Cindrea este de părere că lucrurile trebuie dimensionate 

corect atunci când o persoană se află în incapacitate de muncă şi nu poate 

plăti asigurarea. Conform convenţiilor internaţionale ale muncii un salariat 
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beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă din 

prima zi de boală. În România datorită bugetului neechilibrat salariaţii sunt 

obligaţi să plătească pentru a acoperi cheltuielile suplimentare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

argumentele antevorbitorului său sunt pertinente întrucât s-ar constitui un 

nou fond care nu este corect atâta timp cât salariatul este asigurat. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin crede că propunerile Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate sunt bune; domnia sa nu are o experienţă anterioară în 

acest domeniu, deci nu are competenţă. 

Dl.dr.Vasile Cepoi arată că aşa cum Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate se constituie inclusiv din Fondul pentru incapacitatea de 

muncă şi Fondul pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să 

se constituie inclusiv din Fondul pentru incapacitate de muncă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca 

amendamentul de la art.6 alin.(5) să fie acceptat; acelaşi amendament este 

propus şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate care a cerut minimum 

„ce se poate cere” . 

Dl.dep.Ioan Cindrea propune ca fiecare amendament să fie supus 

votului numai după ce se face prezenţa. Dacă nu se respectă regulamentul 

domnia sa se retrage de la lucrările comisiilor. 

Dl.dep.Ioan Cindrea subliniază că în şedinţa de azi nu se poate lua 

nici o decizie întrucât şedinţa nu este statutară. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi roagă 

membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială să stabilească o altă 

şedinţă în care să se dezbată aceste amendamente; precizează că la lucrări 

sunt prezenţi toţi membrii Comisiei pentru sănătate şi familie . 



 8

Domnia sa respectă punctul de vedere al Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială şi propune să se amâne dezbaterile pentru 21.06.2006. 

Dl.dep.Ioan Cindrea răspunde că „în şedinţa de astăzi nu se poate 

hotărî nimic” şi părăseşte sala de şedinţă . Domnia sa este urmat de ceilalţi 

membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune comisiei 

să continue dezbaterile asupra amendamentelor ( dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei , dl.dep.Movilă Petre, dl.dep.dr.Paveliu Sorin ) 

şi propunerilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ; comisia să 

întocmească un proiect de raport pe care să-l înainteze Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială spre analiză şi punct de vedere. 

Domnia sa supune la vot art.6 alin.(5), (6) şi (7) , iar comisia votează 

în unanimitate. 

Art.7 

Dl.dep.Movilă Petre  propune ca la art.7 să se menţină textul din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 întrucât nu constituie o 

îngrădire a drepturilor asiguraţilor. Stagiul minim de cotizare de 6 luni se 

aplică şi la fondul de şomaj şi fondul pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale. 

Supus la vot amendamentul este acceptat în unanimitate. 

Art.8 

Dl.dep.Movilă Petre  propune modificarea art.8 alin.(1) lit.a) astfel:  

„a) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii 

de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul 

de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul 

asigurărilor pentru şomaj.” 
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Este necesară modificarea pentru concordanţa textului cu propunerea 

de modificare cuprinsă la art.6. 

Amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Art.12 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca la 

art.12 să se menţină textul din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

158/2005; suportarea de către angajator a indemnizaţiei pentru incapacitate 

de  muncă numai pentru 5 zile ar greva bugetul Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate . 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Art.21 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune ca art.21 alin.(7) să se completeze cu 

sintagma „precum şi respectarea acestora de către asigurat”. Domnia sa 

consideră necesară această precizare deoarece Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate /Casa de asigurări de sănătate suportă indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Art.38 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.38 

alin.(2) să se completeze la final cu următoarea sintagmă : „Aceste sume nu 

pot fi recuperate din sumele constituite în cuantum de 6,5 % şi 7 % pentru 

asigurările sociale de sănătate”. 

Această precizare este necesară pentru claritatea textului. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Art.44 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.44 

să se completeze cu un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: 
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„(2) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii nu se datorează 

asupra indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă, cu excepţia 

contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii datorată de angajatori pentru 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii 

ale acestora şi, respectiv a indemnizaţiilor pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale.” 

Motivarea constă în faptul că sumele reprezentând indemnizaţii sunt 

suportate din FNUASS - cu această destinaţie, asupra acestora nu poate fi 

aplicată cota de 0,75% care ar urma să fie suportată din acelaşi fond. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Art.47 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca art.47 să se completeze cu lit. d) şi 

lit.e) cu următorul cuprins: 

„d) nedepunerea la termen a declaraţiilor de către persoanele 

prevăzute la art.5 lit.a); 

e) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control al caselor de 

asigurări de sănătate a documentelor justificative şi a actelor de evidenţă 

necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate .” 

Motivarea constă în necesitatea stabilirii de sancţiuni în condiţiile 

neîndeplinirii obligaţiei prevăzută pentru angajatori la art.5 lit.a). 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Art.51 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.51 

alin.(3) să se completeze cu următoarea sintagmă: „precum şi cu privire la 

recomandările medicului specialist, a programului individual de recuperare 

şi respectarea acestora de către asigurat” pentru concordanţa textului cu 
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art.21 alin.(7) şi pentru stabilirea atribuţiilor de control ale organelor de 

specialitate ale Casa Naţională de Asigurări de Sănătate /Casa de Asigurări 

de Sănătate. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

De asemenea, propune ca art.51 să se completeze cu un nou alineat, 

alin.(6) cu următorul cuprins: 

„(6) Plata indemnizaţiilor nu se cuvine pe perioadele în care 

asiguratul, din motive imputabile lui, nu îşi îndeplineşte obligaţia de a urma 

recomandările medicului şi de a respecta programul individual de 

recuperare.” 

Acest alineat este necesar pentru concordanţa textului cu art. 21 alin. 

(7) şi pentru stabilirea unei sancţiuni pentru asigurat în condiţiile 

nerespectării recomandării medicului şi a programului individual de 

recuperare. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca ceilalţi 

membrii ai comisiei să devină coautori la amendamentele adoptate. Comisia 

este de acord cu această propunere. 

Supus la vot, proiectul de înlocuire asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PLx 14/2006)cu 

amendamentele adoptate este votat cu 16 voturi pentru şi o abţinere.  

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune, iar 

comisia votează în unanimitate ca acest proiect de raport să fie înaintat 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială pentru a fi analizat şi în măsura în 

care adoptă amendamentele comisiei să se elaboreze raportul de înlocuire 

care să fie înaintat spre dezbatere şi aprobare Plenului Camerei Deputaţilor. 
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În cazul în care Comisia pentru muncă şi protecţie socială doreşte o nouă 

şedinţă comună Comisia pentru sănătate şi familie este de acord. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea, în 

fond, a proiectului de Lege privind modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 433/2006), adoptat de 

Senat în şedinţa din 27 aprilie 2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea lit.d) a alin.(1) al art.6 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, în sensul includerii 

în categoria persoanelor handicapate care beneficiază de asigurare socială 

fără plata contribuţiei legale şi a persoanelor cu handicap internate în 

instituţii specializate sau aflate în îngrijirea unor persoane din afara familiei 

despre care iniţiatorii consideră că sunt discriminate. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că proiectul de lege a rămas fără obiect de 

reglementare, întrucât prevederile acestuia sunt cuprinse în Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul VIII, art.213. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

respingerea proiectului de lege. 

Supune la vot, iar comisia votează, în unanimitate, respingerea 

proiectului de Lege privind modificarea art.6 alin.(1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de asigurări sociale de sănătate  (PLX 433/2006). 
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La punctul trei al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea, în 

fond, a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.206/2005 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor 

nr.270/2003 (PLX 212/2006),  adoptat de Senat în şedinţa din 22 martie 

2006. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că, potrivit iniţiatorului, necesitatea 

proiectului de lege a fost generată de managementul defectuos al conducerii 

acestor spitale, respectiv consiliile de administraţie şi comitetele directoare. 

Guvernul a emis ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea 

Legii spitalelor, însă Senatul a respins-o. Domnia sa este pentru forma 

Senatului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune adoptarea 

proiectului de lege în forma înaintat de Senat şi anume respingerea întrucât 

proiectul de lege stabileşte modificarea modalităţii actuale de numire şi 

revocare a membrilor acestor organe de conducere în cazul restructurării 

spitalelor pentru a asigura buna funcţionare a spitalelor până la numirea 

noilor organe de conducere, în conformitate cu noile dispoziţii din pachetul 

legislativ. 

Domnia sa supune la vot iar comisia votează, în unanimitate, 

admiterea fără modificări a proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.206/2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii spitalelor nr.270/2003 (PLX 212/2006), în forma adoptată 

de Senat. 

 

La punctul patru, comisia a trecut la dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege Coş-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi ( PLX 

256/2006 ) , adoptat de Senat în şedinţa din 5 aprilie 2006. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare acordarea gratuită pentru nou-născuţi a 

unui trusou, o singură dată, la externare şi are ca scop stimularea natalităţii 

din România cât şi a preîntâmpinării abandonului. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan  arată că, în prezent, funcţionează 

programul naţional mama şi copilul care este finanţat de la bugetul de stat. 

Domnia sa apreciază că fondurile pentru acordarea trusoului pentru nou-

născuţi trebuie asigurate de la bugetul de stat şi nu de la bugetele locale.; 

aceşti bani să fie viraţi în programul mama şi copilul. Domnia sa nu este de 

acord cu proiectul de lege în forma înaintată de Senat. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel este de acord cu antevorbitorul său şi 

subliniază că banii de la bugetul de stat trebuie să fie viraţi către programul 

mama şi copilul. 

Domnia sa întreabă „de ce trebuie implicate Ministerul Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei şi autorităţile locale în asemenea proiecte, 

când programul naţional mama şi copilul are foarte multe aplicaţii.” Domnia 

sa nu va vota pentru acordarea avizului favorabil. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că , Comisia pentru sănătate şi familie nu este sesizată în fond cu 

dezbaterea proiectului de Lege Coş-Bebe privind acordarea de trusouri 

pentru nou-născuţi ( PLX 235/2006 ). Domnia sa apreciază că prevederile 

art.2 precizează la alin.(2) că, consiliile locale au obligaţia să prevadă, în 

bugetele proprii, fondurile necesare, iar alin.(3) precizează că echilibrarea 

bugetelor locale pentru asigurarea sumelor necesare se realizează prin 

repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. În 

consecinţă, va exista o sursă de finanţare suplimentară; orice sursă financiară 

nou apărută este benefică pentru programul mama şi copilul. 
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Domnia sa propune ca art.2 să rămână în forma înaintată de Senat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar 

comisia votează, în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de Lege 

Coş-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi ( PLX 256/2006), 

în forma înaintată de Senat. 

 

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

curente privind activitatea curentă a comisiei.  

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 


