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Casa de Asigurări de Sănătate 
       -Bihor- 

DECIZIA  nr.  33 din   12.04.2022 
Având în vedere : 

• Referatul nr.DG 2720/31.03.2022 privind demararea procedurii pentru desemnarea comisiei 
paritare la nivelul CAS Bihor, 

• Rezoluția Directorului General pe referatul nr.DG 2720/31.03.2022 privind inițierea demersurilor 
pentru desemnarea membrilor în comisia paritară de către Sindicatul din cadrul CAS Bihor,  

• Prevederile art.4 litera b) din Hotărârea Guvernului nr.302/2022, cu privire la constituirea şi 
componenţa comisiilor paritare, respectiv - comisiile paritare au în componență, astfel b) 4 
membri titulari şi 2 membri supleanţi, în cazul în care instituţia publică are până la 150 de 
funcţionari publici, 

• Prevederile art.4, 5, 6 din Hotărârea Guvernului nr.302/2022, referitoare la actul administrativ 
emis de conducătorul instituției prin care se desemează reprezentanții funcționarilor publici în 
comisia paritară si la modalitatea de desemnare a acestora, 

• Prevederile art.6 alin 2), 3) din Hotărârea Guvernului nr.302/2022 referitoare la faptul că, 
jumătate dintre membrii titulari şi membrii supleanţi ai comisiei paritare sunt desemnaţi de către 
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice și jumătatate de către sindicat,  

• Prevederile art.11 din Hotărârea Guvernului nr.302/2022 referitoare la membrii comisiei paritare 
care sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani, mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată, 

• Decizia nr.97 din 29.06.2021 privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul CAS Bihor, 

• Decizia nr.170 din 18.06.2018 privind constituirea comisiei paritare la nivelul CAS Bihor 

• Desemnarea prin adresa nr.9/07.04.2022 înregistrată al Secretariatul Directorului General sub nr. 
DG 3075/07.04.2022  a 2 membrii titulari si 1 membru supleant de către Sindicatul CAS Bihor,  

• Desemnarea de către Directorul General al CAS Bihor a: 2 membrii titulari, 1 membru supleant,  
secretar titular precum  și secretar supleant  în comisia paritară a CAS Bihor, nominalizați pe 
adresa nr.DG 3075/07.04.2022,  

• Prevederile art.488 și 489 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
privire la comisiile paritare, rolul și atribuțiile comisiei paritare, 

În temeiul : 

• Hotărârii Guvernului nr.302/2022, cu privire la constituirea şi componenţa comisiilor paritare, 

• Prevederilor art.488 și 489 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
privire la comisiile paritare, rolul și atribuțiile comisiei paritare, 

• Ordinului nr.1096/20.12.2021 a Preşedintelui C.N.A.S., 

• Prevederilor art.298 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, Titlul VIII-
Asigurările sociale de sănătate, 

Directorul General 
al Casei de Asigurări de Sănătate Bihor 

 
Emite următoarea  

DECIZIE: 
Art.1: Începând cu data de 12.04.2022 se constituie comisia paritară la nivelul CAS Bihor, care va avea 
următoarea componență: 
Membrii titulari: 

1. Dna dr.Laza Mirela Director executiv DRC–membru titular –desemnat de către Director General 
2. Dna ec.Istoc Luminița –Sef serv BFC cu exercitare temporară- membru titular –desemnat de către 

Director General 
3. Dna ec.Cristiadis Alice Ramona –membru titular desemnat de Sindicat CAS Bihor 
4. Dna Berindan Camelia  Simona –membru titular desemnat de Sindicat CAS Bihor 

Membrii supleanți: 
1. Dl .inf.Jilieru Marius Teodor - membru supleant  desemnat de catre Director General 
2. Dl ec.Crăciun Iulian- membru supleant  desemnat de Sindicat CAS Bihor 

 
Art.2: In conformitate art.9 din Hotărârea Guvernului nr.302/2022 se numește Dna. Morgovan Maria 
secretar titular al comisiei paritare și Dna Jilieru Livia se numește secretar supleant al comisiei paritare.  

 
Art.3:  Potrivit prevederilor art. 35 din Hotărârea Guvernului nr.302/2022, Comisia paritarã constituitã la 
art.1 al prezentei decizii, îºi începe activitatea la data de 06.05.2022. 
 
Art.4: Membrii comisiei paritare sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o 
singură dată. 
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Art.5: Potrivit prevederilor art. 7 alin. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr.302/2022 pentru aprobarea 
normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, 
atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea 
aplicării acordurilor colective: 
   (1) Președintele comisiei paritare este ales cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor titulari, 
din rândul acestora, pentru o perioadă de 1 an şi jumătate.   
   (2) Rezultatul alegerii preşedintelui se aduce la cunoştinţa persoanelor care au desemnat membrii în 
comisia paritară potrivit art.6 alin. (3), respectiv dl. Dulău Dorel -Director General al CAS Bihor și 
Sindicatului CAS Bihor reprezentat prin ec.Marinas Cătălina, în termen de două zile lucrătoare de la data 
alegerii acestuia. 
    (3) Pe durata exercitării mandatului unei comisii paritare, preşedinţia comisiei paritare se exercită de 
un membru desemnat dintre membrii titulari prevăzuţi la art. 6 alin. (2) şi ulterior de un membru 
desemnat dintre membrii titulari prevăzuţi la art. 6 alin. (3). 
  
Art.6: Atribuțiile și funcționarea comisiilor paritare sunt cele prevăzute de Hotărârea Guvernului 
nr.302/2022. 

 
Art.7:  Potrivit art. 12 alin 1,2 din Hotărârea nr. 302/2022: 

  (1) Actul administrativ de constituire a comisiei paritare poate fi atacat la instanţa de contencios 
administrativ competentă, în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, de orice persoană interesată. 

   (2) Cu 60 de zile calendaristice înainte de data expirării mandatului membrilor comisiei paritare se 
va proceda la constituirea viitoarei comisii paritare, în condiţiile  HG nr.302/2022.  

 
Art.8: Cu ducere la îndeplinire se încredințează membrii comisiei paritare nominalizați în prezenta 
deciziei, care vor avea in vedere prevederile legale in vigoare pe durata desfăsurării activității in comisia 
paritară respectiv Hotărârea Guvernului nr.302/2022 coroborat cu prevederile art.488 și 489 din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
Art.9 : Anexat prezentei se comunică intergral  cu membrii titulari/supleanți, secretar titular/supleant 
Hotărârea Guvernului nr.302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi 
funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a 
normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor collective. 

                                              
 

       Director General, 
       Jr.Dulău Dorel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


