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 S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 14 şi 15 octombrie 2009  
 
 
  

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 14.10.2009 între orele 9,00 - 16,00 şi în ziua de 

15.10.2009 între orele 9,00 - 12,30, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri, în vederea avizării, a propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.  148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului (Pl-x 459/2009). 

2. Dezbateri, în vederea  avizării, a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PL-x 453/2009). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 



La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbateri, în vederea avizării, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului (Pl-x 459/2009). 

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 scopul asigurării 

posibilităţii transmiterii, la cerere, a drepturilor prevăzute de 

această ordonanţă de urgenţă, de la părinţi către bunicii materni sau 

paterni şi totodată acordarea acestor drepturi pentru toţi copiii, şi 

nu doar pentru primele trei naşteri, în scopul eliminării 

discriminării între beneficiarii acestor drepturi. 

Guvernul nu susţine adoptarea prezentei iniţiative 

legislative deoarece prevederile cuprinse în propunerea legislativă 

referitoare la posibilitatea persoanei beneficiare de concediu şi 

indemnizaţie pentru creşterea copilului de a-şi transfera, la cerere, 

aceste drepturi altor persoane, respectiv bunicilor materni sau 

paterni ai copiilor, contravin principiului în baza căruia a fost 

elaborată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005. 

De asemenea, dreptul părinţilor la concediu pentru 

creşterea copilului nu poate fi transferat altei persoane, indiferent 

de natura situaţiei în care se află aceasta la un moment dat. 
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În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

negativă a propunerii legislative. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru 

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

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PL-x 

453/2009).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa 

socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul asigurării angajării, de către 

consiliile locale, de personal de îngrijire la domiciliu a persoanelor 

vârstnice, precum şi stabilirea nivelului de salarizare pentru acest 

personal şi a surselor de finanţare a acestor salarii. 

Situaţia actuală a persoanelor vârstnice aflate în 

imposibilitatea de a se gospodări singure, complet lipsite de 

îngrijirea familiei şi asistenţa la domiciliu pe care ar trebui să le-o 

asigure autorităţile locale, a devenit alarmantă în România. Pe 

fondul unor reglementări permisive şi confuze, numărul 

persoanelor angajate în calitate de îngrijitori la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice a devenit extrem de redus, acoperind doar 

aproximativ 15% din necesar. 
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În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

luat în discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al patrulea 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 PD-L ), 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 
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PD-L), dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( Grup Parlamentar al PSD + 

PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria Drăghici ( Grup Parlamentar al 

PSD + PC ),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) 

şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup Parlamentar al PD-L), 

neînregistrându-se absenţe. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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