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S I N T E Z A 
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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 14.11.2011 între orele 10,00 – 19,00, în ziua 

de 16.11.2011 între orele  9,00 – 16,00 şi în ziua de 17.11.2011 

între orele 9,00 – 12,30, având următoarea ordine zi:                   

1. Dezbateri, în fond, asupra  propunerii legislative 

privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate ( Pl x 487/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal      ( Pl x 605/2011 ). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 



La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra  propunerii 

legislative privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 

2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate (Pl x 487/2011), cu care este sesizată în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.12 al 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, în sensul ca plata concediilor medicale 

pentru incapacitate temporară de muncă să se facă integral din 

fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 22 iunie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 

legislative. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.64716/14.11.2011, nu susţine adoptarea propunerii 

legislative. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care 

comisia noastră este sesizată în comun, a întocmit un raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri Comisiei 

pentru sănătate şi familie au hotărât, cu majoritate de voturi,  
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respingerea propunerii legislative şi întocmirea unui raport 

comun, în acest sens. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal   (Pl x 605/2011 ). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, în sensul 

reducerii cotei TVA la medicamente de la 9% la 5%. Potrivit 

Expunerii de motive, această măsură ar avea drept consecinţă 

creşterea accesului la tratament al pacienţilor, decongestionarea 

spitalelor prin tratarea eficientă a bolilor cronice în ambulatoriu 

şi reducerea complicaţiilor acestora, iar pe termen lung, va duce 

la creşterea speranţei de viaţă. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 31 octombrie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie 

unele probleme privind activitatea sa curentă. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi după cum 

urmează : dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L),  

dna.dep. Sonia-Maria Drăghici (Grup Parlamentar al PSD), dna. 

dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Cristian 

Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep. Ibram Iusein (Grup 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dl.dep. Florian Popa      

( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.Petru Movilă  ( Grup 

Parlamentar al PD-L) , dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup 

Parlamentar al PD-L) ,  dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi        

( Grup Parlamentar al PD-L) şi dna.dep. Dobre Elena Cristina     

( Grup Parlamentar al PD-L), fiind absent dl.dep. Derzsi Ákos    

( Grup Parlamentar al UDMR ). 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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