
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/303 / 8 iunie  2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de  6, 7  şi 8.06.2006 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

6.06.2006 între orele 14,00 - 18,00 , în ziua de 07.06.2006 între orele  9,00 – 

15,00 , iar în ziua de 8.06.2006 între orele 9,00 – 12,00 având  următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.23/2006 privind creşterile salariale ce se vor 

acorda în anul 2006 personalului contractual din unităţile sanitare publice 

din sectorul sanitar  ( PLX 309/2006) ( în comun cu Comisia pentru muncă 

şi protecţie socială) - adoptare. 

2. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în 

vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării 

fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative       

( PL 406/2003) – adoptare  .  
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3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind asigurările 

sociale de sănătate ( PlX 410/2004) - respingere. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului de execuţie 

al bugetului fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 

contului general al datoriei publice aferente anului 2004 ( PLx 388/2005)      

( aviz comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului) - adoptare. 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Protocolului Adiţional la Convenţia împotriva dopajului ( Strasbourg 1989), 

adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002 (PLx 515/2006) - adoptare. 

6. Diverse. 

7. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de către dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei , supunând la vot ordinea de zi care a fost 

aprobată în unanimitate. 

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

Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la examinarea, în 

fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.23/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar      

( PLX 309/2006) adoptat de către Senat în şedinţa  din 12 aprilie 2006, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

pentru personalul contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 
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sanitar, în anul 2004, a fost elaborată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractului, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2005, cu modificările 

ulterioare. La art.33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2005, cu modificările 

ulterioare, se prevede ca salariile de bază prevăzute în Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului mai sus menţionată se vor actualiza prin aplicarea creşterilor 

salariale acordate în conformitate cu prevederile legale. 

În contextul acestor reglementări, personalul contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar beneficiază, în anul 2006, de majorarea 

salariilor de bază în două etape, respectiv cu 5 % începând cu data de 1 

februarie 2006 faţă de nivelul din luna ianuarie 2006 şi cu 6 % începând cu 

data de 1 septembrie 2006 faţă de nivelul din august 2006. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi familie 

şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, în unanimitate, să 

propună Plenului Camerei Deputaţilor admiterea, fără modificări, a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2006 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului 

contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar( PLX 

309/2006), în forma adoptată de către Senat. 

 

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

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în 

vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării 

fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative       

( PL 406/2003). 

 3



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

obiectul de reglementare al prezentului proiect de ordonanţă de urgenţă îl 

constituie modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 

privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de 

sănătate şi a Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 privind administrarea 

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, în scopul eficientizării 

utilizării fondurilor în sistemul sanitar şi a stabilirii modalităţilor de plată a 

creanţelor anterioare datei de 31 decembrie 2002, precum şi modificarea 

art.8 din Legea nr.309/2002, privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi 

persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 

Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961 şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.170/1999 privind acordarea în mod gratuit a asistenţei 

medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane 

prevăzute în legi speciale. 

În cadrul dezbaterilor care au urmat comisia a constatat că, prin 

apariţia Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a 

disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar şi a Legii nr.59/2004 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea 

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, articolele I şi III din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 , au fost abrogate. 

De asemenea, prin intrarea în vigoare a Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, articolul II şi anexa , la prezenta ordonanţă de 

urgenţă , au rămas fără obiect, urmând a fi abrogate. 

Referitor la punctele 2 şi 3 ale articolului IV,  din prezenta ordonanţă 

de urgenţă, comisia a constatat că prevederile au rămas fără conţinut 

deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.783/2001 a fost modificată şi 
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completată ulterior prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2004 şi aprobată prin 

Legea nr.121/2004. 

Amendamentele astfel formulate asupra articolului unic , articolelor I 

– III,  părţii introductive a articolului IV şi  anexei, au fost aprobate în 

unanimitate. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a propus Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în 

vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării 

fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative       

( PL 406/2003) , cu amendamentele care vor face obiectul raportului 

comisiei  . 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative privind asigurările 

sociale de sănătate ( PlX 410/2004), respinsă de către Senat în şedinţa din 24 

iunie 2004, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

prin propunerea legislativă se propune un nou mod de organizare şi 

funcţionare a sistemului de asigurări sociale de sănătate, domeniu care până 

la data intrării în vigoare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii - Titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate” , a fost reglementat prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a propus Plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind asigurările 
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sociale de sănătate ( PlX 410/2004) ca fiind rămasă fără obiect de 

reglementare . 

 

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

Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au 

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 

de execuţie al bugetului fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2004 ( PLx 

388/2005), secţiunea pentru sănătate. 

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

contul general de execuţie a bugetului de stat pe anul 2004 a fost întocmit în 

conformitate cu prevederile art.56 şi art.57 din Legea privind finanţele 

publice nr.500/2002, pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii 

principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, 

a bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate care, 

potrivit legii, este gestionat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate . 

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004, 

care a fost constituit în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale 

de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă venituri 

încasate în sumă de 68.774,4 miliarde lei şi cheltuieli în sumă de 70.013,8 

miliarde lei. 

Veniturile încasate în sumă de 68.774,4 miliarde lei s-au constituit în 

principal din: contribuţia de la persoane juridice sau fizice care angajează 

personal salariat 32.488,8 miliarde lei ( 47,2%); contribuţia datorată de 

persoanele asigurate care au calitatea de angajat 31.859,1 miliarde lei            
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( 46,3%); venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către AVAS 

1.252,3 miliarde lei (1,8 %). 

Din veniturile colectate s-a constituit şi fondul de rezervă al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate în sumă de 681,4 miliarde lei. 

Execuţia bugetului Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate s-a încheiat la finele anului 2004 cu un deficit de 1.920,8 miliarde 

lei care se acoperă din excedentul din anii precedenţi. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi familie 

a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a Senatului au 

hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului 

de execuţie al bugetului fondului  naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate şi a contului general al datoriei publice aferente anului 2004 ( PLx 

388/2005), secţiunea pentru sănătate  în forma prezentată. 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării a proiectului de Lege pentru 

ratificarea Protocolului Adiţional la Convenţia împotriva dopajului                

( Strasbourg 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002 (PLx 

515/2006). 

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

folosirea pe scară tot mai largă a substanţelor şi metodelor interzise în rândul 

sportivilor, faptul că utilizarea acestora pune în pericol sănătatea celor care 

le utilizează, precum şi principiile etice şi educative consacrate prin 

Convenţia împotriva  dopajului adoptată în cadrul Consiliului Europei, la 

Strasbourg la 16 noiembrie 1989, convenţie ratificată de Parlamentul 
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României prin Legea nr.171/1998, impune crearea unui cadru legislativ 

coerent, unitar, aplicabil sferei de relaţii sociale specifice. 

Protocolul Adiţional la Convenţia împotriva dopajului stipulează 

recunoaşterea reciprocă a controalelor anti-doping în conformitate cu 

prevederile Convenţiei şi întărirea aplicării acesteia în corelaţie cu situaţiile 

concrete cu care activitatea anti-doping s-a confruntat în ultimii ani. Prin 

adoptarea acestui protocol s-a avut în vedere că sportul trebuie să joace un 

rol important în protejarea sănătăţii, în educaţia morală şi fizică, precum şi în 

promovarea înţelegerii internaţionale, iar dopajul pune în pericol principiile 

etice şi valorice ale educaţiei consacrate prin carta Olimpică, Carta 

Internaţională a Sportului şi Educaţiei Fizice. 

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

unanimitate, să avizeze favorabil proiectului de Lege pentru ratificarea 

Protocolului Adiţional la Convenţia împotriva dopajului ( Strasbourg 1989), 

adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002 (PLx 515/2006), în forma 

prezentată. 

 

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

audiat reprezentanţii ONG-urilor care desfăşoară activităţi în domeniul 

sănătăţii. 

În urma acestor audieri s-au desprins următoarele principale concluzii: 

- este necesară implementarea, la nivelul Ministerului Sănătăţii , 

a unui program naţional pentru ONG-uri; 

- reprezentanţii ONG-urilor au solicitat să facă parte din 

consiliile de administraţie ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 

caselor de asigurări de sănătate, precum şi din comisiile medicale de 

specialitate ale acestora; 
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- este necesară instituirea unui cadru de parteneriat de lucru cu 

Ministerul Sănătăţii . 

De asemenea, a discutat alte probleme curente privind activitatea 

comisiei.  

 

La punctul şapte 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. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim         

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre( Grup Parlamentar al PD), 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al 

UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu 

Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) , dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea       

( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , 

neînregistrându-se absenţe.  

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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