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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 

de membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei este prezent, în calitate de invitat,   dl.Răzvan 

Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Reexaminarea 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 ( PLx 384/2010 ) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 

699/2010). 



3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică 

pentru serviciile publice conexe actului medical       ( PLx 105/2012). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind cazierul 

medical ( Plx 15/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale ( PLx 58/2013). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la reexaminarea 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 ( PLx 384/2010 ) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, în 

şedinţa din 12 februarie 2013 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a proiectului de lege în vederea unei noi examinări şi 

depunerii unui nou raport. 

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, 
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precum şi responsabilizarea 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.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul 

de lege în şedinţa din 16 iunie 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat favorabil, iar  

Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a avizat negativ 

proiectul de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii se pronunţă pentru adoptarea proiectului de lege, şi propune 

modificarea alin.31 al art.51, după cum urmează: 

„(3 ) Verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară 1

de muncă la adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată pot fi efectuate de 

către plătitorii de indemnizaţii, avându-se în vedere programul individual de 

recuperare recomandat de către medicul specialist. Verificarea prezenţei 

asiguraţilor nu va afecta drepturile şi libertăţile cetăţeneşti garantate de 

Constituţia României, republicată.” 

În continuarea dezbaterilor, dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul 

şi menţionează că este necesară abrogarea lit.c) a art.3  precum şi a alin.(3 ) 1 1

– (3 ) ale art.51. Totodată, domnia sa subliniază faptul că, reprezentanţii 3

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu au dreptul de control la 

domiciliul pacientului, ci doar asupra calităţii actului medical. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei intervine şi doreşte să 

sublinieze faptul că au existat discuţii pe tema acestei ordonanţe timp de doi 

ani. De asemenea, domnia sa nu este de acord cu controlul la domiciliul 

pacientului aflat în concediu medical. 
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Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi propune amânarea 

dezbaterilor, motivând că amendament către Ministerului Sănătăţii a fost 

transmis înaintea amendamentelor depuse de către dl.dep.Cristian Horia, 

ceea ce impune o nouă discuţie cu ministrul sănătăţii. 

Dl.dep.Istvan Bonis solicită cuvântul şi menţionează că este necesar a 

se discuta în detaliu această problemă, întrucât ordonanţa de urgenţă a avut 

efecte pozitive, în sensul reducerii eliberării abuzive a concediilor medicale. 

Dl.dep.dr.Iulian Popescu solicită cuvântul şi doreşte să menţioneze că 

această prevedere este total nepotrivită, deoarece în situaţia în care există 

medici care abuzează de eliberarea concediilor medicale, există pârghii de 

control. Domnia sa susţine adoptarea amendamentelor depuse de 

dl.dep.dr.Cristian Horia. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici precizează că verificarea prezenţei 

bolnavului la domiciliu nu este relevantă. În opinia domniei sale, atât Casa 

Naţională de Sănătate cât şi Direcţiile de Sănătate Publică cunosc foarte bine 

medicii care eliberează abuziv concediile medicale. În consecinţă, domnia sa 

este de acord cu amendamentele formulate de dl.dep.dr.Cristian Horia. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.dr.Călin Potor. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, până 

la viitoarea şedinţă.

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 699/2010). 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că iniţiativa 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea creării cadrului legal pentru ca medicii 

dentişti şi farmaciştii, care sunt aleşi într-o funcţie de demnitate publică, să 

îşi poată practica profesia de medic dentist sau medic dentist şef, respectiv, 

farmacist sau farmacist şef în unităţi sanitare publice şi private. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru egalitatea 

de şanse între femei şi bărbaţi, precum şi Comisia pentru administraţie 

publică  au avizat negativ iniţiativa legislativă, informează domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi propune amânarea 

dezbaterilor asupra acestei propuneri legislative, în vederea formulării unui 

nou punct de vedere al Ministerului Sănătăţii. 

Supusă la vot, propunerea de amânare a dezbaterilor este votată cu 

unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de 

liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical                      

(PLx 105/2012). 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată cp propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2000 privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe 

actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr.598/2001, în sensul 

introducerii farmaciştilor şi a asistenţilor medicali de farmacie în categoria 

personalului care poate exercita în mod independent servicii conexe actului 

medical. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul 

de lege în şedinţa din 23 aprilie 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi  Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci au avizat negativ iniţiativa legislativă, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi menţionează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine proiectul de lege, întrucât, conform legislaţiei în vigoare, 

autorizarea exercitării profesiilor de farmacist şi asistent de farmacie se face 

de către organizaţia profesională de profil, nu de către Ministerul Sănătăţii 

aşa cum se prevede în cazul desfăşurării activităţilor conexe actului medical. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat, şi întocmirea unui raport, în acest sens. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind cazierul 

medical ( Plx 15/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare instituirea obligaţiei privind 

declararea „datelor medicale obiectivate prin documente medicale, care 

 6



atestă starea de sănătate”, pentru persoanele care ocupă anumite funcţii şi 

demnităţi publice, în scopul constituirii unui „cazier medical” a cărui 

evaluare ar urma să fie realizată de către Direcţia Naţională Anticorupţie. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă, întrucât o asemenea prevedere nu 

face parte din sfera de competenţe aparţinând Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, dar intră şi în contradicţie cu prevederile art.16 alin.(1) din 

Constituţia României, republicată, cât şi cu dispoziţiile art.21 din Legea 

drepturilor pacientului nr.46/2003. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale ( PLx 58/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că prin prezentul 

proiect de lege se modifică şi Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii întrucât este necesară reglementarea posibilităţii de finanţare a 

Programului naţional de transplant şi din veniturile proprii ale Ministerului 

Sănătăţii. Nealocarea de fonduri suplimentare ar conduce la întreruperea 

unor activităţi specifice acestui program, generând consecinţe grave, cu 

riscuri majore asupra pacienţilor beneficiari de transplant. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 23 aprilie 2012, informează domnia sa. 
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Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii susţine adoptarea proiectului de lege în forma aprobată de Guvern, 

întrucât, în derularea Programului Naţional de transplant s-a constatat că 

sumele alocate de la bugetul de stat pentru pacienţii incluşi în program sunt 

insuficiente, iar prin modificarea literei b) a articolului 153 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, se reglementează 

posibilitatea de finanţare a acestui program şi din veniturile proprii ale 

Ministerului Sănătăţii. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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