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S I N T E Z A 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 6 şi 7 septembrie 2011 
 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 6.09.2011 între orele 14,00-19,00 şi în ziua 

de 7.09.2011 între orele 9,00 – 12,30, având următoarea ordine 

zi:                                                                 

1.  Reexaminarea propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 

noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare ( Pl x 

292/2010) - sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

2. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2010 privind 

reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi 



pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii   

( PLx 604/2010). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la reexaminarea propunerii legislative 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările şi completările 

ulterioare ( Pl x 292/2010) - sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

În şedinţa din 14 iunie 2011, plenul Camerei Deputaţilor 

a hotărât retrimiterea, la comisie, a propunerii legislative, în 

vederea reexaminării şi depunerii unui raport comun 

suplimentar. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea 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.339/2006, cu modificările ulterioare, intervenţiile legislative 

preconizate având drept scop majorarea, la 168 de zile 

calendaristice, a concediului pentru sarcină şi lăuzie, perioadă în 
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care mamele asigurate beneficiază şi de indemnizaţie de 

maternitate. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 

raport preliminar de respingere, care va fi înaintat Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem sesizaţi în 

comun. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la reexaminarea proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul 

sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii ( PLx 604/2010). 

În şedinţa din 14 iunie 2011, plenul Camerei Deputaţilor, 

a hotărât retrimiterea, la comisie a proiectului de lege, în 

vederea unei noi examinări şi depunerii unui raport de înlocuire. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

sănătăţii în vederea reorganizării, în scopul raţionalizării 

cheltuielilor la nivelul unor instituţii din acest domeniu, 

finanţate integral de la bugetul de stat. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de 
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lege, iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, a acordat un 

aviz negativ. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de 

adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor 

instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea 

unor acte normative din domeniul sănătăţii. 

 

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

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

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 14 deputaţi după cum 

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

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

Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

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

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre 

Elena Cristina  ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Petru 

Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Cristian Horia ( 

Grup Parlamentar al PNL), dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ), fiind absenţi dl.dep. Florian Popa ( 

Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  

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

Parlamentar al PD-L) . 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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