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S I N T E Z A 

  lucrărilor   comisiei din ziua de 25 iunie  2009  
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 25.06.2009 între orele 9,00-12,30, având 

următoarea ordine zi: 

1.  Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (Pl-x 39/2009), sesizare în comun cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

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 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. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare, iniţiatorii urmărind îmbunătăţirea 

cadrului legal în domeniu prin prevenirea îmbolnăvirii mamei şi 

copilului la naştere, precum şi sancţionarea abandonului 

copilului la naştere, de către mamă. 

În urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţele din zilele 

de 10 şi 11 martie a.c. s-a depus raportul comun de respingere 

nr. 28/67/11.03.2009 înaintat de către Comisia pentru sănătate şi 

familie  şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Cele două 

comisii au constatat că propunerea legislativă este lipsită de 

obiect din următoarele motive: 

- modificarea propusă la punctul 2 din iniţiativă este deja 

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 

medicii de familie la domiciliul gravidelor şi copiilor, conform 

Legii nr.95/2006, sunt decontate integral din bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate ; 
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- 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. 

În şedinţa Camerei Deputaţilor  din ziua de 24 martie 

2009, plenul a hotărât retrimiterea spre reexaminare a propunerii 

legislative Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi, termenul pentru depunerea 

raportului suplimentar fiind 8 mai 2009. 

În situaţia în care, nici până în prezent, iniţiatorul nu şi-a 

respectat angajamentul de a depune noi amendamente, Comisia 

pentru sănătate şi familie a hotărât, cu 18 voturi pentru şi 1 

abţinere, menţinerea punctului de vedere exprimat în raportul 

comun de respingere nr. 28/67/11 martie 2009 şi să comunice 

această decizie Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 

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 fost prezenţi 19 deputaţi, după 

cum urmează: dna.dep. Rodica Nassar   (Grup Parlamentar al 
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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 Parlamentar al PSD + PC ) şi  

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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