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SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din perioada 1 – 4 iulie   2008 
 

 

 Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

zilele de 1, 2 şi 3 iulie 2008  între orele 9,00-16,00 şi în ziua de  4 

iulie 2008 între orele 9,00-12,00 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţa 

Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar (PLx 257/2007). 

2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor de tutun (PLx 300/2008). 
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3. Dezbaterea propunerii legislative privind protecţia minorilor 

ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară (Pl-x 190/2008).  

Lucrările comisiei au fost deschise de către 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supunând la vot 

ordinea de zi care a fost aprobată în unanimitate. 

 

La primul punct al ordinii de zi, comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din 

unităţile sanitare publice din sectorul sanitar (PLx 257/2007), 

adoptat de către Senat în şedinţa din 11 aprilie 2007 şi cu care este 

sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din 

unităţile  sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005. 

Prin acest proiect de lege se instituie acordarea unei 

indemnizaţii pentru activitatea de prevenţie sanitară de 15% din 

salariul de bază şi a unei indemnizaţii de stabilitate egală cu 

salariul minim brut pe ţară garantat în plată. 
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De asemenea, se prevede majorarea salariului de bază cu 

14% începând cu 14 aprilie 2007. 

În urma dezbaterilor, comisia a adoptat cu 13 voturi pentru şi 

2 voturi împotrivă proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţa 

Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 

sanitare publice din sectorul sanitar (PLx 257/2007), cu 

amendamentele aprobate care vor face obiectul raportului  

comisiei. 

Amendamentul asupra punctului 1 art. 24 alin. (2) a fost votat 

cu 13 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 

Amendamentele asupra punctului 2 art. 32 alin. (1) şi alin. (2) 

au fost votate cu 13 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 

Amendamentele asupra punctelor 3 şi 4 art. 411 alin. (1), alin. 

(2) lit. e, text nou,  au fost votate cu 13 voturi pentru şi 2 voturi 

împotrivă. 

Toate amendamentele din proiectul de Lege, aprobate de 

către comisie, se referă la menţinerea textelor iniţiale elaborate de 

Guvern. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 



 4

Ordonanţei Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor consumului produselor de tutun (PLx 300/2008) adoptat 

de Senat în şedinţa din 6 mai 2008.  

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare  modificarea 

şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor consumului produselor din tutun. Intervenţiile legislative 

vizează armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii 

Europene în domeniul prevenirii şi combaterii efectelor 

consumului de tutun, modificându-se prevederile care se referă la 

modul de inscripţionare a pachetelor de tutun, astfel încât să 

corespundă literei şi spiritului Directivei, precum şi a celor  

referitoare la modul de măsurare a conţinutului de gudron, nicotină 

şi monoxid de carbon al ţigaretelor. 

Totodată, se stabilesc termenii şi condiţiile în care fumatul 

este permis în spaţiile publice închise şi se limitează locurile în 

care produsele din tutun pot fi comercializate astfel încât să fie 

redus accesul la aceste  produse al copiilor, adolescenţilor, tinerilor 

şi persoanelor spitalizate. Proiectul de ordonanţă cuprinde şi 

reglementări privind sancţiunile aplicate şi actualizarea amenzilor 

contravenţionale. 

În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, 

adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
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Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 

349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor de tutun (PLx 300/2008) în forma înaintată de Senat. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind protecţia 

minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară (Pl-x 190/2008), 

respinsă de Senat  în Şedinţa din 8 aprilie 2008, cu care este 

sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  

introducerea unor măsuri de protecţie a minorilor ai căror părinţi 

părăsesc România pe o perioadă mai mare de 6 luni. 

Astfel, părinţii vor fi obligaţi să anunţe în scris serviciul  

social din cadrul primăriei localităţii de reşedinţă, iar acesta va 

avea obligaţia de a verifica săptămânal situaţia minorilor. 

În cazul în care se constată că nu sunt asigurate condiţii 

decente pentru minori, aceştia vor fi daţi în plasament până la 

întoarcerea în România a părinţilor. 

De asemenea, se instituie o sancţiune pentru părinţii care nu 

îşi vor îndeplini obligaţia sus-menţionată şi anume, aceştia vor fi 

amendaţi cu 1000 lei. 

În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, 

respingerea propunerii legislative privind protecţia minorilor ai 
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căror părinţi sunt plecaţi din ţară (Pl-x 190/2008) în baza 

următoarelor argumente: 

- în domeniul protecţiei  şi promovării drepturilor copilului, 

România deţine în prezent, o legislaţie de natură să asigure 

respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului. Astfel, 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului prevede posibilitatea depistării precoce a situaţiilor de 

risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi, precum 

şi posibilitatea  de a oferi protecţie specială pentru copiii care sunt 

lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor. 

- Ordinul Secretarului de Stat al Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Copilului nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, 

intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea 

părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate 

cuprinde prevederi clare cu privire la obligaţiile care revin 

serviciilor publice de asistenţă socială pentru copiii lipsiţi de grija 

ambilor părinţi în situaţia în care aceştia sunt plecaţi la muncă în 

străinătate, a părintelui în cazul familiilor monoparentale, precum 

şi copilului lipsit de grija părintelui care, prin hotărâre 

judecătorească, are obligaţia creşterii şi educării acestuia. 
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La lucrările comisiei, în zilele de 1, 2, 3 şi 4 iulie 2008, au 

fost prezenţi 15 deputaţi, neînregistrându-se absenţe: 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan               ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

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

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

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-L ) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

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-L ), 

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

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC). 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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