Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 615 /13 decembrie 2007

SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 10 – 13 decembrie 2007

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 10.12.2007 între orele 16,00 – 18,00 , în ziua de
11.12.2007 între orele 14,00 – 18,30 , în ziua de 12.12.2007 între
orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 13.12.2007 între orele 9,00 – 12,00
având următoarea ordine de zi:
1.

Dezbateri în fond asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2007 pentru reglementarea
unor măsuri financiare (PLx 780/2007).
2.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului ( Plx 847/2007).
3.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului, cu modificările şi completările ulterioare ( Plx
846/2007).
4.

Diverse.

5.

Studiu individual.

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la examinarea , în fond, a proiectului de Lege
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2007 pentru
reglementarea unor măsuri financiare (PLx 780/2007), adoptat de
către Senat în şedinţa din 7 noiembrie 2007, Camera Deputaţilor
fiind Cameră decizională.
Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri
financiare, vizând plata în anul 2007 a sumelor reprezentând
contravaloarea

medicamentelor

eliberate

în

tratamentul

ambulatoriu în anii 2005 – 2006 peste valoarea contractată de
casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de medicamente şi
rămase nedecontate până la 30 iunie 2006, precum şi stabilirea
salariului

de

bază

pentru

funcţia

publică

de

inspector

guvernamental.
În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate,
adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului

nr.30/2007

pentru

reglementarea

unor

măsuri

financiare (PLx 780/2007), în forma adoptată de Senat în baza
următoarelor amendamente:
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-

până în prezent nu a fost reglementată plata

contravalorii medicamentelor eliberate de farmacii în anii 2005 –
2006 peste valoarea contractată. De medicamentele eliberate pe
bază de prescripţie medicală în valoare de 100 milioane lei au
beneficiat bolnavi, în mare parte cronici;
-

plata medicamentelor nu are impact asupra bugetului

general consolidat, întrucât suma se asigură în cadrul bugetului
Fondului

naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din

veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice , precum şi din
transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate , prin bugetul Ministerului
Sănătăţii Publice .
La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la
dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului ( Plx
847/2007), respinsă de Senat în şedinţa din 27 noiembrie 2007.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
completarea cu un nou alineat a art.1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.7/2007, în vederea remedierii unei situaţii inechitabile existente
în cazul persoanelor care, în ultimul an anterior datei naşterii
copilului, au realizat timp de 12 luni, venituri profesionale supuse
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impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, mai mari
decât salariul minim pe economie.
Astfel, aceste persoane ar urma să beneficieze de o
indemnizaţie lunară în valoare de 80 % din media salariilor brute
obţinute în această perioadă, dar nu mai puţin de 800 lei.
În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate ,
avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului ( Plx
847/2007), în forma înaintată de iniţiatori.
La punctul trei al ordinii de zi, comisia a procedat la
dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare ( Plx 846/2007), respinsă de
Senat în şedinţa din 27 noiembrie 2007.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării unor
discriminări între beneficiarii de fapt a acestor indemnizaţii,
respectiv între copii. Astfel, se propune :
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-

eliminarea condiţiei de eligibilitate de a realiza timp de

12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit
prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;
-

eliminarea limitării doar la primele 3 naşteri sau, după

caz, pentru primii 3 copii, a acordării indemnizaţiei de creştere a
copilului;
-

corelarea celorlalte dispoziţii ale Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 148/2005 cu prevederile propuse.
În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate,
avizarea favorabilă a propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare ( Plx 846/2007), în forma
înaintată de iniţiatori.
La punctul patru al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte
probleme privind activitatea comisiei.
La punctul cinci al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual
asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative
înregistrate la comisie.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi:
dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) ,
dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) ,
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dl.dep.Movilă

Petre(

Grup

Parlamentar

al

PD),

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL),
dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) ,
dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) ,
dl.dep.dr.Bonis

Istvan

(

Grup

Parlamentar

al

UDMR),

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) ,
dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) ,
dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) ,
dl.dep.dr.Dida

Corneliu

(

Grup

Parlamentar

al

PSD

),

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), ,
dl.dep.dr.Nechita Aurel

( Grup Parlamentar al PSD ) ,

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) ,
neînregistrându-se absenţe .

PREŞEDINTE,
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM

6

