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La lucrările comisiei din zilele de 29 şi 30.09.2009 sunt 

prezenţi 18 deputaţi, un deputat fiind absent motivat, iar în ziua de 

01.10.2009 sunt prezenţi 19 deputaţi, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

La lucrările participă ca invitaţi: 

- dna.Mioara Bogdan, Secretar general al Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

 

Comisia a adoptat cu 19 voturi pentru următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale (Pl-x 

137/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică. 

2. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 



(Pl-x 39/2009), respinsă de către Senat şi cu care este sesizată, în comun, 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de lege pentru 

modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 407/2009), 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. Dezbateri, în vederea avizării, a proiectului de lege privind 

protecţia minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

(PL-x 374/2009). 

5. Studiu individual. 

6. Diverse. 

 

 

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

continuarea dezbaterilor, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind 

transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale (Pl-x 

137/2009), cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru administraţie 

publică. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, reaminteşte că, 

proiectul de lege are ca principală bază de fundamentare urgentarea 

aplicarea responsabilităţilor ce revin Guvernului, în planul strategiei din 

domeniul sănătăţi cuprinse în Programul de guvernare, prin care 

autorităţile locale primesc atribuţiile şi competenţele pentru ca, odată cu 

finanţarea adecvată a unităţilor sanitare spitaliceşti, să poată lua decizii 

pentru îngrijirea sănătăţii populaţiei din zonă, consolidându-se astfel 

descentralizarea decizională în acest domeniu. De asemenea, domnia sa, 

menţionează că s-a ţinut seama de necesitatea accelerării procesului de 
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reformă în domeniul sanitar, precum şi urgenţa adoptării unui cadru 

juridic pentru eficientizarea activităţii de asistenţă medicală comunitară, a 

activităţii de asistenţă medicală acordată în unităţile de învăţământ, 

precum şi a activităţii de asistenţă medicală acordată în unele unităţi 

sanitare cu paturi, prin apropierea acestora de beneficiari. 

Domnia sa, subliniază faptul că neadoptarea unor măsuri 

legislative urgente pentru gestionarea eficientă a resurselor umane şi 

financiare din domeniul sănătăţii publice de către autorităţile 

administraţiei publice locale, poate duce la deficienţe în acordarea de 

asistenţă medicală la standarde similare cu cele din statele membre ale 

Uniunii Europene. Astfel, prin implicarea autorităţilor administraţiei 

publice locale în managementul asistenţei medicale, se stabilesc 

premisele implicării acestora în identificarea, cunoaşterea şi soluţionarea 

nevoilor reale de sănătate ale populaţiei din comunităţi. 

Ministerul Sănătăţii a înaintat, celor două comisii, o serie de 

amendamente care fac obiectul raportului preliminar, înaintat de către 

Comisia pentru administraţie publică. 

În punctul său de vedere, Ministerul Sănătăţii susţine raportul 

preliminar şi propune eliminarea art. II din textul adoptat de către Senat, 

deoarece aceste dispoziţii tranzitorii  nu mai sunt aplicabile, iar termenul 

de 30 iunie este depăşit. 

În  conformitate cu  Normele de tehnică legislativă sunt 

necesare următoarele modificări: 

- la art.17 alin.(4) este necesară revenirea la textul din ordonanţa 

de urgenţă, termenul propus de 6 luni fiind depăşit şi insuficient; 

- la art.20 şi 24 se înlocuieşte sintagma „la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă” cu sintagma „la data intrării în 

vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă”. 
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- având în vedere  tematica din cuprinsul art. 27 nou introdus, 

acesta va deveni cuprinsul unui nou art. II. 

În ceea ce priveşte cuprinsul Anexei nr.1 lit.B, privind „Lista 

unităţilor sanitare publice cu paturi din municipiul Oradea” din HG 

nr.1567/2008 după cum a fost modificată prin HG nr.1716/2008, care a 

necesitat unele discuţii, am fost informaţi că Ministerul Sănătăţii 

intenţionează să iniţieze un proiect de hotărâre de Guvern prin care să 

abroge  atât cuprinsul lit. B din HG nr.1567/2008 cât şi HG nr.1716/2008. 

Dl.dep.dr.Stelian-Eftimie Ghiţă, arată că, prin transferul acestor 

atribuţii la nivel local, se urmăreşte responsabilizarea autorităţilor locale 

în singurul serviciu public în administrarea căruia aceste autorităţi nu sunt 

implicate şi de care beneficiază cetăţenii în cadrul comunităţilor locale. 

Dl.dep.Petre Movilă, solicită cuvântul şi arată că este necesar ca 

Ministerul Sănătăţii să facă o reevaluare a proiectului de lege şi să 

pregătească un punct de vedere consistent sau să emită un alt act 

normativ, cu acelaşi obiect. 

Dl.dep.dr.Călin Potor se pronunţă pentru  respingerea 

proiectului de lege. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, propune 

amânarea dezbaterilor pentru clarificarea următoarei situaţii: 

 În proiectul de Lege cu care comisia este sesizată în fond,  se 

reglementează salarizarea asistentului medical comunitar şi al 

mediatorului sanitar prin trimitere la anexa nr.IV/11b Asistenţă socială – 

Unităţi de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-socială din 

Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al 

altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor 

de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat potrivit anexelor nr.II şi III la Legea nr. 154/1998 privind 
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sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 

indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, 

precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor 

drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi de celelalte drepturi salariale acordate potrivit aceluiaşi act 

normativ."   

 Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de 

bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar conform căreia ar urma 

să fie salarizate categoriile profesionale (asistent medical comunitar şi 

mediatori sanitar) se abrogă prin Partea I, art. 48 pct. 12 din Legea 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PL-x 

394/2009), pentru care şi-a asumat răspunderea Guvernul şi care se află la 

Curtea Constituţională pentru soluţionarea obiecţiei de 

neconstituţionalitate.  

 Până la soluţionarea obiecţiei de neconstituţionalitate şi 

identificarea unei soluţii pentru salarizarea categoriilor enumerate, vă 

propun amânarea dezbaterilor asupra acestui proiect de Lege. 

Cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri, Comisia hotărăşte, amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege aflat în discuţie. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Pl-x 

39/2009), respinsă de către Senat şi cu care este sesizată, în comun, cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că, 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
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drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiatorii 

urmărind îmbunătăţirea cadrului legal în domeniu, prevenirea 

îmbolnăvirii mamei şi copilului la naştere, precum şi sancţionarea 

abandonului copilului la naştere, de către mamă. 

Domnia sa subliniază că, aşa cum reiese şi din raportul comun 

nr.28/67/11.03.2009, înaintat Plenului Camerei Deputaţilor de către 

Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, acestea au propus respingerea propunerii legislative, deoarece 

aceasta este lipsită de obiect, din următoarele motive: 

- modificarea propusă la punctul 2 din iniţiativă este deja 

menţionată reglementată în legislaţie prin Legea nr.178/2000 privind 

produsele cosmetice, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- referitor la punctul 4, serviciile medicale acordate de către 

medicii de familie la domiciliul gravidelor şi copiilor, conform Legi 

nr.95/2006, sunt decontate integral din bugetul Fondului Naţional Unic de 

Asigurări Sociale de Sănătate; 

- referitor la punctul 5, conform art.305 din Codul Penal, 

părăsirea de către persoana care are obligaţia de întreţinere a celui 

îndreptăţit constituie infracţiune de abandon de familie şi se sancţionează 

cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă. 

Domnia sa reaminteşte că, în urma dezbaterilor care au avut loc, 

în şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din 24 martie 2009, s-a hotărât 

retrimiterea propunerii legislative celor 2 comisii sesizate în fond, în 

vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reexaminat 

propunerea legislativă în şedinţa din data de 22.09.2009 şi a înaintat un 

raport suplimentar preliminar de respingere, menţinându-şi astfel punctul 

de vedere exprimat în raportul comisiei. 
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Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, face referire la cuprinsul art.3 

din propunerea legislativă, prin care, instituţiile de învăţământ au 

obligaţia de a informa copiii asupra drepturilor de care beneficiază 

conform legii. În opinia domniei sale, copii nu dispun de maturitatea şi 

cunoştinţele necesare înţelegerii unor astfel de prevederi. 

Dna.Mioara Bogdan, secretar general al ANPDC, informează pe 

cei prezenţi că instituţia pe care o reprezintă este solidară cu punctul de 

vedere exprimat de către Guvern şi că nu susţine această iniţiativă 

legislativă. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, propune 

menţinerea punctului de vedere al celor două comisii, respectiv de 

respingere al propunerii legislative, pentru motivele care au fost invocate. 

Cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere, Comisia hotărăşte, să propună 

Plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de lege pentru modificarea art.20 

alin.(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 407/2009), sesizare în comun 

cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că, acest 

proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.20 alin.(2) 

lit.b) din Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap nr.448/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul scutirii de la plata chiriei pentru suprafeţele locative 

cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-

teritoriale aflate în folosinţa persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

Guvernul, în punctul său de vedere, nu susţine adoptarea 

iniţiativei legislative întrucât: 
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- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind 

protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 

locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la art.26 

alin.(3) că pentru locuinţele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% 

din venitul net lunar pe familie, calculat pe ultimele 12 luni, diferenţa 

până la valoarea nominală a chiriei fiind subvenţionată de la bugetul local 

al unităţilor administrativ-teritoriale unde este situată locuinţa. 

- iniţiativa nu cuprinde menţiuni referitoare la modalitatea de 

asigurare a resurselor de acoperire a diminuării veniturilor pe care 

aplicarea legii le-ar presupune, în conformitate cu prevederile art.15 

alin.(1) din Legea privind finanţele publice nr.500/2002, cu modificările 

ulterioare. 

- întrucât iniţiativa legislativă cuprinde prevederi care vizează în 

mod direct şi activitatea  autorităţilor administraţiei publice locale, având 

în vedere dispoziţiile art.8 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precizăm că, înainte de adoptarea oricărei decizii, cu privire la soluţiile 

vizate de iniţiatori, trebuiau consultate şi structurile asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale implicate. 

De asemenea, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu 

care suntem sesizaţi în comun, ne-a înaintat un raport preliminar privind 

respingerea prezentei iniţiative legislative. 

În consecinţă, pentru motivele invocate, domnia sa propune 

respingerea proiectului de lege. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici se pronunţă în favoarea oricărei 

iniţiative legislative care vizează acordarea unor drepturi persoanelor cu 

handicap, cu condiţia de a fi însoţite de sursele de finanţare acoperitoare. 

Domnia sa este pentru respingerea acestei iniţiative legislative. 
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Dl.dep.dr.Călin Potor este de acord cu adoptarea acestei 

iniţiative legislative, deoarece, în opinia domniei sale, finanţarea acestor 

drepturi intră în atribuţiile consiliilor locale. 

Dl.dep.Petre Movilă se pronunţă în favoarea acestei iniţiative 

legislative, având în vedere că numărul beneficiarilor acestor drepturi este 

foarte mic. În acest sens, domnia sa solicită un punct de vedere din partea 

reprezentanţilor administraţiilor locale, precum şi amânarea dezbaterilor. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian consideră că prezentele prevederi 

legale în materie sunt acoperitoare, problema care se ridică fiind de natură 

psihologică. Un chiriaş care nu plăteşte nici măcar o chirie simbolică nu 

este interesat să protejeze proprietatea în care domiciliază. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte, cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 abţineri să respingă acest 

proiect de lege. 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbateri, în vederea avizării, a proiectului de lege privind protecţia 

minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate (PL-x 

374/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare protecţia minorilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, urmărind, aşa cum se arată în 

Expunerea de motive, crearea unui cadru normativ care să asigure o mai 

bună monitorizare a tuturor copiilor neglijaţi, o strânsă colaborare a 

organelor centrale de stat care se ocupă de acţiunile de ocrotire şi 

promovare a intereselor copilului, implementarea unor programe de 

formare a personalului asupra nevoilor copiilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi, precum şi realizarea unor campanii de informare şi în acelaşi timp 

de conştientizare cu privire la efectele migraţiei părinţilor asupra copiilor. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat prin aprobare 

tacită, în condiţiile articolului 75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 

Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative numai cu 

luarea în considerare a propunerilor de la Pct.II care vizează, un număr de 

19 modificări şi completări ale textelor pentru a asigura corelarea cu alte 

acte normative aflate în vigoare şi aplicabilitatea legii. 

De asemenea, mai arată domnia sa, Consiliul Legislativ a avizat 

favorabil iniţiativa legislativă cu un număr de 31 de propuneri şi 

observaţii de formă şi fond. 

Dna.Mioara Bogdan, secretar general al ANPDC informează că, 

specialiştii din cadrul instituţiei, împreună cu iniţiatorii, au formulat o 

serie de propuneri şi observaţii, privind îmbunătăţirea acestei iniţiative. 

Principala problemă o reprezintă faptul că cetăţenii români 

acceptă contracte de muncă în străinătate fără a fi însoţiţi de copii minori. 

Domnia sa precizează că, este necesar ca agenţiile care se ocupă cu forţa 

de muncă să stipuleze în contract ca părinţii să-şi ia copii cu ei în 

străinătate, ţinându-se seama, în acelaşi timp, de prevederile Rezoluţiei 

Parlamentului European din 12.03.2009. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, se pronunţă de 

acord cu punctul de vedere al ANPDC. 

Dl.dep.Petre Movilă, intervine şi face propunerea ca statul 

român să încheie acorduri cu ţările în care cetăţenii români pleacă la 

muncă asigurându-se deplasarea întregii familii. 

Dna.Mioara Bogdan, secretar general al ANPDC, informează 

că, în conformitate cu prevederile Legii nr.156/2000, Guvernul României 

poate încheia astfel de acorduri. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian subliniază faptul că proiectul de lege 

nu este acoperitor, deşi cuprinde dispoziţii privind sancţionarea cu 
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amendă a administraţiei locale în cazul neefectuării anchetelor sociale 

privind situaţia minorilor rămaşi la domiciliu. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru intervine şi subliniază că 

sancţionarea cu amendă nu soluţionează problemele de fond. În cadrul 

activităţii de  UPU pe care o desfăşoară, domnia sa a întâlnit numeroase 

cazuri de suicid în rândul minorilor, având drept cauză abandonul 

familial. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, propune 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu propunerile din punctul de 

vedere al Guvernului şi observaţiile Consiliului Legislativ. 

Cu 15 voturi pentru, 2 împotrivă şi 1 abţinere, Comisia pentru 

sănătate şi familie hotărăşte, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

propunerile din punctul de vedere al Guvernului şi observaţiile 

Consiliului Legislativ. 

 
La punctul al cincilea „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a 

aprobat, în unanimitate, înlocuirea dnei.dep.dr.Cristina Dobre din funcţia 

de secretar al Comisiei cu dl.dep.dr.Horia Cristian, ca urmare a solicitării 

înaintate, în scris, de către Grupul Parlamentar al Partidului Liberal. 

 

La punctul al şaselea al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei. 

 
 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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