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PROCES VERBAL
al lucrărilor comisiei din ziua de 30 noiembrie 2010
La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, membrii ai
Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absenţi 2 deputaţi.
La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat domnul
Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii,
dl.prof.dr.Ioan Lascăr, preşedintele Colegiului Medicilor Bucureşti,
dl.Dorin Ionescu, director general Casa Naţională a Asigurărilor de
Sănătate.
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica
Nassar, preşedintele comisiei.
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea
ordine de zi:
1.

Continuarea dezbaterilor asupra reexaminării proiectului

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate (PL x 384/2010) – sesizare în comun cu Comisia
pentru muncă şi protecţie socială.

2.

Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005,
cu modificările şi completările ulterioare ( Pl x 292/2010) - sesizare în
comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
3.

Continuarea dezbaterilor asupra reexaminării proiectului

de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind
reglementarea unor măsuri financiare ( PL x 417/2009) – sesizare în
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra reexaminării
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate (PL x 384/2010), cu care este sesizată în
comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că proiectul de
lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.399/2006, cu modificările ulterioare, în sensul eficientizării
activităţii de acordare şi verificare a certificatelor de concediu medical în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi
responsabilitatea atât a medicilor prescriptori cât şi a asiguraţilor
beneficiari de certificate de concediu medical, în conformitate şi cu
legislaţia similară a altor state membre ale Uniunii Europene.
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Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat
negativ proiectul de lege.
Din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu care
suntem sesizaţi în comun, s-a primit un raport preliminar de înlocuire,
prin care se propune adoptarea, cu modificări, a proiectului de lege,
respectiv eliminarea de la art.51 alin.(31) a participării organului de
poliţie la verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară
de muncă, pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei,
garantate de Constituţie, conchide domnia sa.
Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi precizează că,
Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.71198 din 28.11.2010,
susţine adoptarea proiectului de lege şi îşi însuşeşte amendamentele
aprobate în cadrul dezbaterilor din Comisia pentru muncă şi protecţie
socială.
Dl.prof.dr.Ioan

Lascăr,

preşedintele

Colegiului

Medicilor

Bucureşti, informează că, Colegiul Medicilor Bucureşti reprezintă 30%
din corpul medical românesc. Analizând partea pozitivă a ordonanţei de
urgenţă, domnia sa este de acord că aceasta va genera o reducere a
numărului de zile de incapacitate de muncă, dar şi mai multă rigurozitate
din partea medicului, însă, în varianta iniţială, reprezintă condamnarea la
domiciliu a pacientului. Există categorii diferite de pacienţi, care trebuie
să meargă la controale şi să urmeze tratamente de recuperare, ceea ce
înseamnă că aceştia trebuie să părăsească domiciliul pentru o anumită
perioadă de timp.
Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, arată că, de la introducerea acestei
ordonanţe, numărul de certificate medicale eliberate s-a redus cu 30%.
Domnia sa precizează că au existat cazuri în care, medicii au eliberat
certificate medicale unor persoane plecate la muncă în străinătate.
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Adoptarea acestei ordonanţe va putea pune ordine în sistemul de sănătate
şi orice abuz poate fi sancţionat.
Dl.Dorin Ionescu, reprezentantul CNAS, consideră că această
ordonanţă reprezintă un instrument prin care se poate stopa abuzul. În
această perioadă, cheltuielile cu concediile medicale din FNUASS s-au
redus cu 6%.
Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă doreşte să cunoască dacă nu este suficient
ca medicii care eliberează aceste certificate medicale să fie controlaţi de
către Colegiul Medicilor din România.
Dl.Dorin Ionescu precizează că şi în momentul de faţă Colegiul
Medicilor din România verifică legalitatea eliberării certificatelor
medicale.
Dl.prof.dr.Ioan Lascăr informează că, în baza unor sesizări a
acestor abuzuri, această problemă se află în atenţia comisiei de disciplină
a CMR.
Dna.dep.Graţiela Gavrilescu solicită cuvântul şi subliniază că,
societăţile de stat sunt principalele datornice la FNUASS. Angajatorul
trebuie să fie primul interesat care este situaţia reală a angajaţilor care se
află în concediu medical. Acest lucru se află în vederea oricărui angajator
privat.
Dl.Dorin Ionescu arată că bugetul alocat fiind destul de mic,
generează dificultăţi în achitarea plăţii concediilor medicale. Domnia sa
informează că nu au existat situaţii în care atunci când au existat bani în
bugetul CNAS şi datoriile nu au fost achitate.
Dna.dep.Graţiela Gavrilescu doreşte să cunoască date despre
numărul de concedii medicale eliberate în sectorul de stat cât şi în cel
privat.
Dl.Dorin Ionescu precizează că nu are aceste date, dar că numărul
de concedii medicale eliberate în sectorul public este foarte mare.
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Dna.dep.Diana Tuşa intervine şi subliniază că nu poate fi de acord
cu această iniţiativă care va produce abuzuri. În opinia domniei sale, prin
aplicarea acestei ordonanţe, se pleacă de la prezumţia de vinovăţie a
pacientului, ceea ce nu este normal. Trebuie efectuate controale în cadrul
spitalelor şi verificaţi medicii care eliberează aceste certificate.
Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici nu este de acord cu controlul la
domiciliul pacientului, iar modificarea adusă proiectului de lege nu este
suficientă.
Dl.dep.Iusein Ibram consideră că prin această ordonanţă se doreşte
rezolvarea unei anomalii existente în sistemul medical românesc. Este de
acord cu un control asupra medicilor care eliberează aceste certificate, dar
sub o altă formă. Domnia sa propune amânarea dezbaterilor asupra
proiectului de lege.
Dna.dep.dr.Cristina Dobre consideră necesar ca, CNAS să poată
beneficia de o unealtă care să verifice aceste plăţi. În opinia domniei sale
atât angajatorii privaţi cât şi cei de stat se supun Codului Muncii.
Dl.dep.dr.Călin Potor arată că, începând cu anul viitor, vor exista
cu mai puţin de 30.000 de plătitori bugetari, ceea ce însemnă şi o scădere
drastică a numărului de zile de concediu medical acordat.
Dl.prof.dr.Cristian

Anton

Irimie

informează

că

verificarea

eliberării concediilor medicale poate fi realizată numai de către CMR.
Domnia sa sugerează ca la art.51 pct.(31) să se introducă sintagma „în
urma unor sesizări bine întemeiate”.
Dna.dep.Graţiela Gavrilescu solicită sistarea dezbaterilor, care au
avut loc pe parcursul a încă două şedinţe de comisie şi trecerea la vot.
În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât, cu 6 voturi pentru
şi 5 voturi împotrivă respingerea proiectului de lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind
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concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi întocmirea
unui raport preliminar, în acest sens, care va fi înaintat Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială.
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra propunerii
legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29
noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare ( Pl x
292/2010) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie
socială.
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei subliniază că,
din motive obiective, cele două comisii nu s-au putut întruni azi în şedinţă
comună şi propune amânarea punctul doi al ordinii de zi, pentru o şedinţă
ulterioară.
Cu unanimitate de voturi, s-a hotărât amânarea dezbaterilor
asupra acestui proiect de lege.
La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie
a procedat la continuarea dezbaterilor asupra reexaminării proiectului de
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind
reglementarea unor măsuri financiare ( PL x 417/2009) – sesizare în
comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că, proiectul
de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.7 lit.d) şi a art.8 din
Ordonanţa Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri
financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr.97/2006, cu modificările
şi completările ulterioare.
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Punctul 5o din Legea nr.266/2006, asupra căruia se doreşte să se
intervină, vizează art.IV din Ordonanţa Guvernului nr.28/2006, prin care
s-au introdus în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 art.7 şi 8.
Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative,
menţionează domnia sa.
Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, în calitate de iniţiator, arată că acest
proiect de lege prevede coexistenţa celor două unităţi sanitare în aceeaşi
clădire şi în plus, funcţionarea noului centru regional de politraumă care
acoperă servicii medicale pentru şase milioane de locuitori ai Moldovei.
În acest sens, domnia sa a depus un nou amendament la proiectul de lege,
prin care se propune reformularea lit,d) a alin.(1) al art.7.
Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi precizează că,
Ministerul Sănătăţii susţine amendamentul depus de către iniţiator şi
adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului
nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, astfel amendat.
În urma dezbaterilor care au avut loc, s-a hotărât, cu unanimitate
de voturi, întocmirea unui raport preliminar

de adoptare, cu

amendamente, a proiectului de lege.

PREŞEDINTE
RODICA NASSAR
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