Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 596 /6 decembrie 2007

SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 3, 4 şi 6 decembrie 2007

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în
ziua de 3.12.2007 între orele 16,00 – 18,00 , în ziua de 4.12.2007
între orele 14,00 – 18,30 şi în ziua de 6.12.2007 între orele 9,00 –
12,00 având următoarea ordine de zi:
1.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2007 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (PLx
815/2007).
2.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea creşelor ( Plx 723/2007).

3.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de îngrijire şi
educare a copiilor în vârstă de 0 – 3 ani ( Plx 755/2007).
4.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea Legii nr.396/2007 privind acordarea
unui sprijin financiar la constituirea familiei ( Plx 747/2007).
5.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea Legii nr.482/2006 privind acordarea de
trusouri pentru nou născuţi ( Plx 748/2007).
6.

Diverse.

7.

Studiu individual.

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie 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 pentru sănătate şi
familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
(PLx 815/2007), secţiunea pentru sănătate care este sesizată în
comun cu Comisia de sănătate publică a Senatului.
După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele
comisiei rectificarea bugetară pe anul 2007 propusă prin acest
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proiect de act normativ este determinată de concluziile analizei
gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2007
ordonatorilor principali de credite, care relevă posibilitatea
diminuării prevederilor bugetare la unii ordonatori principali de
credite şi a suplimentării la alţii, precum şi de asigurarea fondurilor
necesare unor ordonatori principali de credite în vederea
desfăşurării normale a activităţii instituţiilor publice, precum şi
pentru finanţarea unor acţiuni şi programe urgente.
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se
majorează cu 474,3 milioane lei, în principal, pentru:
a)

asigurarea fondurilor aferente finanţării serviciilor

medicale în spitale având în vedere plata salariilor de bază
majorate cu 14 %, începând cu luna octombrie a.c., potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1004;
b)

asigurarea fondurilor în vederea derulării Programului

naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei în asistenţa
medicală primară şi a programului „Tratamentul bolnavilor cu
afecţiuni oncologice”.
În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate
şi familie a hotărât, cu 13 voturi pentru şi un vot împotrivă, să
avizeze favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.134/2007 cu privire la rectificarea
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bugetului de stat pe anul 2007 (PLx 815/2007), secţiunea pentru
sănătate, în forma înaintată de către Guvern.
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor ( Plx
723/2007), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.
După cum a arătat dl.dep.Movilă Petru , în calitate de
iniţiator, Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea creşelor conţine câteva reglementări care nu
corespund întrutotul realităţii practice din creşe.
Prin personalul medical, creşa asigură ocrotirea, îngrijirea şi
realizarea optimă a procesului educativ de dezvoltare a vorbirii, de
cunoaştere a mediului înconjurător, de formare a deprinderilor
igienice şi de formare a unor abilităţi manuale specifice vârstei de
până la 3 ani, vizând astfel în special domeniul sănătăţii şi igienei
şi nu pe cel al pedagogiei. Activitatea din creşe este total diferită
de cea din grădiniţe, fiind adaptată nevoilor specifice vârstei
copilului de până la 3 ani. Din aceste considerente, coordonarea
metodologică pe care ar putea să o realizeze Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului pentru activitatea creşelor nu are
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aplicabilitate , copii de la creşe neavând vârsta necesară pentru
asimilarea unor programe educaţionale.
Prin Legea nr.263/2007 s-a creat o gravă eroare în
reglementarea organizării şi funcţionării creşelor ca unităţi
distincte prin obiect, scop şi natura personalului, plecând chiar de
la definirea creşei şi stabilirea ca activităţi a unor atribuţii specifice
altor instituţii şi continuând cu stabilirea modului de finanţare.
În vederea corectării acestor erori legislative se impune
modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 în forma proiectului
propus.
Prin propunerea legislativă se statuează cadrul legislativ
pentru realocarea Statutului autonom al creşei, distinct de al altor
instituţii ce au ca obiect al activităţii copilul, potrivit atribuţiilor ce
îi revin ca unitate sanitară de interes public pentru creşterea,
educarea şi îngrijirea medicală specifice copilului în vârstă de până
la 3 ani.
În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate
şi familie a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor ( Plx
723/2007), în forma înaintată de iniţiator.
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La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii
legislative

privind

înfiinţarea,

organizarea

şi

funcţionarea

serviciilor de îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0 – 3 ani
( Plx 755/2007), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră
decizională.
În opinia iniţiatorilor, îngrijirea şi educarea copilului
reprezintă o prioritate ce trebuie să se regăsească în prim-planul
politicilor publice ale oricărei guvernări.
Alocaţia de creştere şi îngrijire a copilului, care se acordă
familiilor, se referă la copilul cu vârsta până la 2 ani. În situaţia în
care părintele optează să-şi urmeze cariera profesională, nu are la
dispoziţie, până când copilul împlineşte vârsta de 3 ani, alternative
de servicii sociale de îngrijire şi educare a copilului. Faţă de
această situaţie, este necesar înfiinţarea şi organizarea unui sistem
integrat de servicii pentru îngrijirea şi educarea copiilor cu vârsta
între 0 – 3 ani. Proiectul de lege propus reglementează cadrul
normativ general pentru un asemenea sistem integrat de servicii
sociale complexe dedicat îngrijirii şi educării copiilor cuprinşi în
această categorie de vârstă.
Sistemul integrat propus reprezintă un ansamblu de instituţii
şi măsuri prin care statul, prin autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, societatea civilă, agenţii economici, alte
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persoane fizice şi juridice autorizate pot organiza activităţi
acreditate pentru a asigura copiilor, în mod nediscriminatoriu,
condiţii optime pentru îngrijirea, educarea şi integrarea deplină în
comunitate.
Serviciile de îngrijire şi educare a copiilor cu vârste cuprinse
între 0 – 3ani care au personalitate juridică şi sunt organizate ca
sistem integrat de furnizare de educaţie timpurie sub formă de
creşe, bebe şi servicii bebe.
Finanţarea serviciilor prevăzute în acest proiect de lege se
asigură din sume alocate de la bugetul de stat, din sume alocate de
către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la
persoane fizice şi juridice, din alte surse atrase în condiţiile legii,
din contribuţia părinţilor, a susţinătorilor legali ai copiilor, în
funcţie de veniturile lunare ale acestora. Proiectul de lege
reglementează modul de finanţare a acestor servicii.
În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate
şi familie a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a propunerii
legislative

privind

înfiinţarea,

organizarea

şi

funcţionarea

serviciilor de îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0 – 3 ani
( Plx 755/2007), în forma înaintată de iniţiator.
La punctul patru al ordinii de zi, comisia a procedat la
dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
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completarea Legii nr.396/2007 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei ( Plx 747/2007), respinsă de Senat
în şedinţa din 31 octombrie 2007.
Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea art.5 din Legea nr.396/2006 privind acordarea unui
sprijin financiar la constituirea familiei, în sensul acordării acestui
sprijin în sumă fixă de 700 lei şi nu echivalentul în lei a sumei de
200 euro, aşa cum este în prezent.
În urma examinării, Comisia pentru sănătate şi familie a
constatat că prevederile propuse nu sunt de nivelul legii. S-a
menţionat că prin Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei
şi Egalităţii de Şanse şi Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative nr.976/1537 din decembrie 2006 pentru aprobarea
instrucţiunilor de aplicare a Legii nr.396/2006, publicat în
Monitorul Oficial al României nr.1057/2006 au fost stabilite reguli
clare care nu permit încălcarea dreptului persoanelor la această
formă de sprijin, problematica propunerii legislative fiind rămasă
fără obiect.
În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în
unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative asupra
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii
nr.396/2007 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea
familiei ( Plx 747/2007), pentru motivele mai sus menţionate.
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La punctul cinci al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere şi
avizare, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou născuţi
( Plx 748/2007), respinsă de Senat în şedinţa din 31 octombrie
2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea art.3 din Legea nr.482/2006 privind acordarea de
trusouri pentru nou-născuţi, în sensul asigurării monitorizării
implementării programului de acordare a trusourilor pentru nounăscuţi de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
prin direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, şi nu prin Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului, cum este prevăzut în prezent.
În prezent, Legea nr.482/2006 prevede că monitorizarea şi
evaluarea aplicării programului se realizează de către Ministerul
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Drepturilor Copilului.
Metodologia conform căreia se va realiza monitorizarea va fi
aprobată de această autoritate.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
coordonează din punct de vedere metodologic activitatea direcţiilor
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene,
respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
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Având în vedere că prin Legea de aprobare a Ordonanţei
Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din
domeniul protecţiei sociale, act normativ ce modifică şi
completează prevederile Legii nr.482/2006, se va reglementa
faptul că activitatea de achiziţie publică şi acordare a trusourilor se
va

realiza

la

nivelul

consiliului

judeţean,

monitorizarea

implementării programului poate fi realizată în condiţii optime pe
baza datelor ce vor fi primite de Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului de la nivelul direcţiilor generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului.
În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în
unanimitate, avizarea negativă a propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii nr.482/2006 privind acordarea de
trusouri pentru nou născuţi ( Plx 748/2007).
La punctul şase al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte
probleme privind activitatea comisiei.
La punctul şapte al ordinii de zi, s-a efectuat studiu individual
asupra proiectelor de legi şi asupra propunerilor legislative
înregistrate la comisie.
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi:
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),

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL),
dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) ,
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 ) ,
dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) ,
dl.dep.dr.Dida

Corneliu

(

Grup

Parlamentar

al

PSD

),

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 ) ,
neînregistrându-se absenţe .

PREŞEDINTE,
ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM
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