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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din zilele de 2 şi 3 septembrie 2009  

  
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 2.09.2009 între orele 9,30 - 18,00 şi în ziua 

de 3.09.2009 între orele 9,00 - 12,30, având următoarea ordine 

zi: 

1. Dezbateri în vederea avizării asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului (Pl-x 342/2009). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost 

deschise de către doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 



La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, 

a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului (Pl-x 342/2009), respinsă de către 

Senat în şedinţa din 24 iunie 2009. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.7/2007, cu modificările ulterioare, în sensul acordării 

indemnizaţiei lunare pentru fiecare copil în parte, în cazul 

gemenilor sau tripleţilor, precum şi acordarea concediului pentru 

creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 

copilului cu handicap, de până la 3 ani, şi a indemnizaţiei lunare 

aferente, părintelui supravieţuitor, în cazul în care părintele 

beneficiar al acestor drepturi decedează. 

În punctul de vedere exprimat, în scris, de către 

Guvern, acesta nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

În urma celor menţionate şi a discuţiilor care au 

urmat, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu majoritate 

de voturi amânarea dezbaterilor propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, până la 

viitoarea şedinţă a comisiei. 
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La punctul al doilea „Diverse” al ordinii de zi, Comisia 

a luat în discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al treilea 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 19 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.dr.Călin Potor (Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.farm. Ion Burnei ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep.dr. Cristina Elena Dobre      

( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep.prof.dr.Iosif-Ştefan Drăgulescu 

(Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep.ing. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.dr. Stelian Ghiţă 

Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr.Gabriel-Dan 

Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.ing. Petru Movilă 

( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.prof.dr. Florian Popa           

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

( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup 

Parlamentar al PNL ),dl.dep. Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( Grup Parlamentar al 

PSD + PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 
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Parlamentar al PSD + PC ),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana 

( Grup Parlamentar al PD-L). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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