
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţelor comisiei din zilele de 29 şi 30.12.1998 

 
 

 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi fiind absent 

motivat domnul dep.dr.Cândea Vasile (Grupul Parlamentar al PDSR). 
Comisia a adoptat cu 14 voturi pentru următoarea ordine de zi: 
 
1. Discutarea şi avizarea propunerii legislative privind 

asigurarea pentru risc profesional. 
2. Discutarea şi avizarea proiectului de Lege privind 

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 
 
La primul punct al ordinei de zi, domnul dep.dr.Ion Berciu 

propune comisiei discutarea şi avizarea propunerii legislative privind 
asigurarea pentru risc profesional. Fiecare articol al propunerii a fost 
discutat în şedinţa comisiei din 23.12.1998. 

Domnia sa supune la vot art.1, care este respins în 
unanimitate. 

În continuare sunt supuse votului 
art.2,3,4,5,6,8,9,15,23,25,30,33,36,37,44,54. Acestea sunt votate cu 14 
voturi contra şi nici un vot pentru. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu supune votului propunerea 

legislativă, care este votată cu 14 voturi contra. Ca urmare, comisia a 
hotărât, în şedinţa din 29.12.1998 respingerea propunerii legislative 
privind Legea asigurărilor sociale pentru risc profesional pentru 
următoarele motive: 

 
     Parlamentul  României 
       Camera  Deputaţilor 
  
 
              Comisia pentru sănătate şi familie   Bucureşti 30.12.1998 
         Nr. 417/XXXVI/8 



 2

1. Propunerea legislativă urmăreşte crearea unui organism 
privat, care se doreşte a fi integrat în sistemul public. A.P.A întruneşte 
caracteristicile persoanelor de drept privat şi ca atare  rezultă, contrar 
oricăror principii de drept, că o persoană de drept privat poate gestiona un 
sistem de drept public (art.1 alin.(2) şi art.23-25). 

2. Obligarea unei persoane de a adera la o grupare 
profesională (art.4 alin.(1)) vine în contradicţie cu libertatea de asociere 
prevăzută în Constituţia României. 

3. Atribuţiile privind organizarea monitorizării stării de 
sănătate şi cercetarea sănătăţii în muncă, precum şi atribuţiile în domeniul 
reabilitării medicale, aşa cum se prevede în art.9,15,31,33,34 din 
propunerea legislativă, vin în contradicţie cu Legea nr.100/1998. 

4. Conform art.36 alin.(1) tarifarea medicală este la 
latitudinea părţilor din contract, ceea ce contravine cu Legea nr.145/1997. 

5. În ceea ce priveşte structura organizatorică a A.P.A, nu se 
face referire la dispoziţiile Legii nr.21/1924 şi mai mult se observă o serie 
de inadvertenţe de principiu dintre dispoziţiile legii cadru şi cele cuprinse 
în propunerea legislativă (art.30(alin.1)). 

6. Prezenta propunere legislativă doreşte să instituie un 
sistem complementar de asigurare faţă de sistemul creat prin Legea 
nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate, dar nu prevede nici o 
modalitate de colaborare cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Mai 
mult, prevederile art.33 alin.(2) şi art.34 alin.(2) conduc către un sistem 
de asigurări de sănătate paralel, cu servicii medicale proprii. 

7. În ceea ce priveşte metodologia folosită pentru calcularea 
taxei de cotizaţii, preluată din sistemul german fără nici un fel de adaptări 
la condiţiile economice şi sociale specifice din ţara noastră, aceasta ar 
dezavantaja în mod evident întreprinderile mici, care ar urma să fie 
încadrate într-o clasă de risc similară cu agenţii economici din sectoarele 
de activitate cu riscuri mari, să fie obligate să plătească o contribuţie 
neconformă cu realitatea. Sistemul de majorări şi reduceri de contribuţii 
propus va produce un dezechilibru financiar în cadrul sistemului 
prezentat. Exceptarea asiguratorilor de la plata impozitelor pe venit este 
în contradicţie cu legislaţia în vigoare (art.37 alin.(3), art.44 alin.(2), 
art.54 alin.(1) şi anexa 1). 

8. În cadrul definiţiilor enumerate în cuprinsul Secţiunii a II-a 
din Cap.I sunt preluate, într-un mod incomplet, o serie de definiţii 
stabilite prin Legea protecţiei muncii nr.90/1996. 

9. Din punct de vedere tehnic-legislativ, prezenta propunere 
legislativă nu respectă forma şi condiţiile de redactare cerute pentru 
proiectele legislative în conformitate cu prevederile art.73 alin.(4) din 
Constituţia României. 
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La punctul 2 al ordinei de zi s-a trecut la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege privind accidentele de muncă şi boli 
profesionale. 

 
Domnul dep.dr.Baranyi Francisc propune ca la art.7 alin.(2) să 

se elimine din finalul textului sintagma “pe perioada în care au, potrivit 
legii, domiciliul sau reşedinţa în România”, deoarece în prezent, în alte 
ţări există posibilitatea angajării în altă ţară decât aceea în care angajatul 
are domiciliul. Propunerea domnului deputat este respinsă cu 14 voturi, 
deoarece vine în contradicţie cu legile în vigoare din ţara noastră. 

 
Domnul dep.dr.Dragoş Liviu propune ca art.21 să se 

reformuleze astfel: “Asiguratorul are obligaţia de a respecta şi a 
supraveghea aplicarea generală de protecţia muncii elaborate de către 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale precum şi Normele privind 
protecţia persoanelor din colectivităţi elaborate de către Ministerul 
Sănătăţii,” pentru a se corela cu Legea nr.90/1996 şi Legea nr.100/1998. 
Propunerea este votată favorabil în unanimitate. 

 
Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil propune ca lit.c) a art.25 să 

devină lit.a) şi să se reformuleze astfel:”asistenţa medicală de urgenţă, la 
locul accidentului, în mijloace de transport specializate şi unităţi 
sanitare”, pentru o enumerare firească şi completă a acestor activităţi. 
Propunerea este votată în unanimitate. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca, pentru corelare cu 

Legea nr.145/1997 să se elimine din finalul textului de la art.31 alin.(1) 
sintagma “sau după caz direct cu unităţile specializate”. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu supune la vot propunerea, aceasta 

fiind votată în unanimitate. 
 
Doamna dep.dr.Daniela Bartoş propune ca la art.33 să se 

introducă la începutul textului, sintagma “La recomandarea medicului 
specialist”, deoarece numai medicul specialist are pregătirea necesară şi 
ca atare numai acesta poate să facă o astfel de recomandare. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu supune la vot propunerea care este 

votată în unanimitate. 
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Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil propune înlocuirea sintagmei 

de la art.40 “în intervalul de un an” cu sintagma “pe ultimele 12 luni”, 
pentru a se folosi un termen juridic consacrat. 

Propunerea este votată cu 14 voturi pentru. 
 
Domnul dep.dr.Dumitrean Bazil propune înlocuirea sintagmei 

“programului individual de recuperare” de la art.48 alin.(2) cu sintagma 
“recomandărilor de tratament medico-chirurgical”, propunere votată de 
membrii comisiei. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca pe tot cuprinsul legii să 

se înlocuiască termenul de “tratament medical” cu “tratamentul medical 
şi chirurgical” şi sintagma “medicul asiguratorului” cu sintagma “medicul 
specialist”. 

Propunerea este supusă la vot şi acceptată de către membrii 
comisiei. 

 
Domnul dep.dr.Remus Opriş propune ca la art.49 să se 

înlocuiască sintagma “medicul asiguratorului” cu sintagma “comisia de 
expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă” pentru a se respecta 
prevederile legale în vigoare. 

Domnul dep.dr.Ion Berciu supune la vot, fiind votat în 
unanimitate. 

 
În continuare, domnul dep.dr.Remus Opriş propune ca la 

art.68 alin.(1) după cuvântul “asiguratorului” să se introducă sintagma 
“precum şi direcţiei de sănătate publică”, pentru a se corela cu Legea 
nr.100/1998, iar art.69 să se elimine, deoarece este prevăzut în art.31 din 
Legea nr.90/1996. Propunerile sunt votate în unanimitate. 

 
Domnul dep.prof.Miloş Aurel propune ca art.73 să se elimine, 

deoarece este prevăzut în Cap.III din Legea nr.90/1996. Propunerea este 
votată în unanimitate. 

 
Domnul dep.dr.Udrea Florian a propus ca la art.90 lit.g) să se 

adauge la finalul textului sintagma “în conformitate cu normele elaborate 
de către Ministerul Sănătăţii” pentru a se respecta prevederile Legii 
nr.100/1998, iar la lit.j) să se elimine sintagma “recuperare 
funcţională,protezare”, pentru a se evita crearea de servicii specializate, 
paralele cu cele existente prin Legea nr.100/1998. Propunerea este votată 
în unanimitate. 
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Domnul dep.dr.Ion Berciu a propus ca la art.96 lit.b) să se 
elimine sintagma “tratament medical şi recuperare medicală”, pentru a se 
evita crearea de servicii specializate, paralele cu cele existente prin Legea 
nr.100/1998. 

 
De asemenea, propune, ca la art.98 lit.b) să se adauge la final 

sintagma “la solicitarea direcţiilor de sănătate publică teritoriale”, pentru 
a se corela cu Legea nr.100/1998. 

Supune votului propunerile, care sunt votate în unanimitate. 
 
Domnul dep.prof.Buga Florea propune ca la art.103 lit.c) să se 

adauge la finalul textului sintagma “la solicitarea direcţiilor de sănătate 
publică”, pentru corelare cu prevederile cuprinse în Legea nr.100/1998. 
Propunerea este votată în unanimitate. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu propune ca la art.103 lit.f) să se 

elimine sintagma “prin servicii proprii”, pentru a se evita crearea de 
servicii specializate, paralele cu cele existente. Propunerea este votată în 
unanimitate. 

 
Doamna dep.dr.Daniela Bartoş a propus ca la art.152 alin.(1) 

după cuvântul “destinată” să se introducă cuvântul “exclusiv”, pentru a se 
preveni deturnarea acestor fonduri. De asemenea, propune ca la art.154, 
după sintagma “protecţia muncii” să se introducă sintagma “Legea 
nr.100/1998 privind asistenţa de sănătate publică”, pentru a cuprinde 
toate legile la care face referire prezentul proiect de lege. Propunerile sunt 
votate în unanimitate. 

 
Domnul dep.dr.Ion Berciu supune la vot propunerea 

legislativă în ansamblu. Comisia a hotărât, în şedinţa din 30.12.1998, cu 
14 voturi pentru, avizarea favorabilă a prezentului proiect de lege cu 
amendamentele mai sus menţionate. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Dep.dr.Ion Berciu 
 


