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PROCES VERBAL 
 al lucrărilor comisiei din ziua de 26 octombrie  2010 

  
 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absent 1 deputat. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat domnul 

Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.319/14 iulie 2006 a securităţii şi 

sănătăţii muncii şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată (Plx 128/2010) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu 
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modificările şi completările ulterioare   (Plx 139/2010) – sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 

descentralizării (PLx 408/2010) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

4. Iniţierea unui grup de lucru, privind identificarea unor măsuri 

de revitalizare a sistemului sanitar şi care vizează modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

 

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

procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.319/14 iulie 2006 a securităţii şi 

sănătăţii muncii şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată (Plx 128/2010), cu care este sesizată în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi modificarea şi completarea 

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere creşterea numărului de accidente de muncă pe 

şantierele de construcţii cauzate de surpări de maluri, electrocutări, căderi de 

la înălţime, prăbuşiri de ziduri sau a altor elemente de construcţii, incendii 

ori manevrarea greşită a utilajelor de construcţii, prin proiect se urmăreşte 

îmbunătăţirea cadrului juridic al securităţii şi sănătăţii în muncă pe şantiere, 

conchide domnia sa. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 31 martie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic a avizat negativ propunerea legislativă, iar Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a acordat aviz favorabil. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem sesizaţi în 

fond, a înaintat un raport preliminar de respingere asupra propunerii 

legislative aflată în discuţie. 

Dna.Anca Pricop, şef serviciu în cadrul Ministerului Muncii şi 

Protecţiei Sociale, informează pe cei prezenţi că ministerul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Dl.dep.Derzsi Akos solicită cuvântul şi precizează că această 

propunere legislativă prezintă inadvertenţe şi nu ţine seama de o serie de 

acte normative aflate în vigoare prin care reglementează această 

problematică. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian se declară de acord cu antevorbitorul său şi 

precizează că nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi informează că 

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea prezentei iniţiativei legislative, 

considerând că aceasta se află în dezacord cu reglementările Uniunii 

Europene în materie. 

Supusă la vot, propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.319/14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii muncii şi a 

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată (Plx 128/2010) este respinsă cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri, 

urmând a se întocmi un raport comun de respingere. 
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La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu 

modificările şi completările ulterioare   ( Plx 139/2010), cu care este sesizată 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate de către angajatorii care desfăşoară activitate de 

producţie proprie cu minim 50 de salariaţi şi care au avut o cifră de afaceri 

mai mare de 500.000 euro în anul 2008, numai după decontarea sumelor de 

către Casele de Asigurări de Sănătate. 

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

legislativă în şedinţa din 29 martie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.63142/25.10.2010, 

nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil propunerea legislativă, cu un amendament. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem sesizaţi în 

fond, a înaintat un raport preliminar de respingere asupra propunerii 

legislative. 

Dl.prof.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi precizează că 

Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea legislativă pentru modificarea 

OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, deoarece aceasta ar conduce la o formă de discriminare  faţă de 
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ceilalţi angajatori, respectiv cei care au avut o cifră de afaceri mai mică de 

500.000 euro şi mai puţin de 50 de salariaţi. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre intervine şi subliniază că această propunere 

legislativă ar trebui regândită, datorită faptului că, prin introducerea acestor 

criterii se creează o discriminare faţă de ceilalţi angajatori. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian arată că principala problemă o reprezintă 

întârzierea decontărilor de către casele de asigurări de sănătate a sumelor 

cuvenite pentru plata concediilor medicale. Domnia sa consideră că 

formularea acestei iniţiative legislative nu este cea mai potrivită. 

Dl.dep.Ion Burnei apreciază că propunerea legislativă are o puternică 

nuanţă subiectivă. În opinia domniei sale, nu ar trebui ca aceste concedii să 

fie plătite de către CNAS. În acest sens, domnia sa se pronunţă pentru 

respingerea proiectului de lege. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu solicită cuvântul şi subliniază că 

Ministerul Sănătăţii ar trebui să găsească o altă soluţie pentru plata 

concediilor medicale. Propunerea legislativă ar fi trebuit să acorde facilitatea 

de returnare a plăţii concediilor medicale pentru IMM-uri, respectiv minim 

10 angajaţi şi cifra de afaceri de minim 50.000 euro. 

Dl.dep.Petre Movilă consideră că prezenta iniţiativă legislativă induce 

o discriminare continuă. Domnia sa se pronunţă pentru respingerea 

propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie hotărăşte, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative 

pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 

de asigurări sociale de sănătate, publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu 

modificările şi completările ulterioare   ( Plx 139/2010)aflată în discuţie şi 

întocmirea unui raport comun de respingere. 
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La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2010 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 

descentralizării (PLx 408/2010), cu care este sesizată în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, intervenţiile 

legislative vizând, potrivit Notei de fundamentare, „creşterea implicării 

autorităţilor administraţiei publice locale în coordonarea activităţii spitalului 

şi stabilirea cadrului legal pentru gestionarea eficientă a asistenţei medicale 

acordată în unele unităţi sanitare cu paturi”. Totodată, este propusă stabilirea 

unei noi clasificări a spitalelor, în funcţie de competenţe, precum şi a 

modalităţii de plată a obligaţiilor restante la furnizorii de medicamente, 

materiale sanitare şi utilităţi. 

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

lege în şedinţa din 24 august 2010. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.63142/25.10.2010 

susţine adoptarea proiectului de lege. 

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

protecţie socială precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, cu care suntem sesizaţi în fond, a întocmit şi înaintat un 

raport preliminar de adoptare, cu amendamente, asupra proiectului de lege, 

informează domnia sa. 
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Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi subliniază că, deşi 

Ministerul Sănătăţii este autoritatea centrală în domeniul sănătăţii publice, 

unităţile sanitare sunt unităţi autonome, iar majoritatea imobilelor sunt în 

administrarea autorităţilor locale sau judeţene, ministerul păstrând doar 

componenta de management a sistemului sanitar. Experienţa ultimilor ani 

arată însă necesitatea unei implicări pregnante a autorităţilor administraţiei 

publice locale în administrarea unităţilor sanitare, cu variaţii mari între 

judeţe sau între localităţi. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei propune o dezbatere 

foarte amănunţită a proiectului de lege, deoarece este necesară o lege 

coerentă în folosul pacienţilor. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu consideră că, din punct de 

vedere teoretic, etapele descentralizării au fost foarte bine gândite de 

Ministerul Sănătăţii. Prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, prin 

buna colaborare între Ministerul Sănătăţii şi autorităţile locale se va 

soluţiona dotarea spitalelor cu aparatură medicală. 

În opinia dl.dep.Petre Movilă, Ministerul Sănătăţii ar trebui să-şi 

păstreze anumite elemente de control privind funcţionarea spitalelor. 

Ordonanţa de urgenţă necesită o dezbatere foarte amănunţită şi serioasă. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa consideră că prezenta ordonanţă 

reprezintă un document de o importanţă cu totul deosebită care impune 

discutarea fiecărui articol în parte. În forma actuală acest proiect de lege nu 

va produce efectele scontate. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei propune amânarea 

dezbaterilor pentru a acorda posibilitatea tuturor membrilor comisiei de a 

studia materialele care fac obiectul acestui proiect de lege, propunere care 

este acceptată în unanimitate. 
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La punctul patru „Diverse” dl.dep.dr.Horia Cristian, propune iniţierea 

unui grup de lucru, privind identificarea unor măsuri de revitalizare a 

sistemului sanitar şi care vizează modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Ca metodă de lucru, 

domnia sa propune ca cei interesaţi să înainteze, în scris, opiniile şi 

sugestiile pe e-mailul personal. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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