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Comisia pentru Sănătate şi Familie      Nr. 28/ 268 / 11 noiembrie 2010 

 
S I N T E Z A 

  lucrărilor comisiei din perioada 9 - 11 noiembrie 2010 

  

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 9.11.2010 între orele 16,00 – 18,00, în ziua 

de 10.11.2010 între orele 14,00-18,00 şi în ziua de 11.11.2010 

între orele 9,30 – 12,00, având următoarea ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2010 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale (PL-x 187/2010) – sesizare în comun cu Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic.  
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2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

îngrijirea copilului preşcolar (PL-x 415/2010) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

serviciul de asistent familial (PL-x 434/2010) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, a 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.12/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului 

de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 

autorităţile administraţiei publice locale (PL-x 187/2010), cu 

care este sesizată, în comun cu Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice şi locale, cu completările ulterioare, în 

sensul stabilirii unor măsuri în domeniul descentralizării 

sistemului sanitar. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 13 aprilie 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de 

lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, cu care suntem sesizaţi în fond,  

a înaintat un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege 

în forma aprobată de către Senat. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 

lege în forma prezentată de către Senat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de 

Lege pentru îngrijirea copilului preşcolar (PL-x 415/2010), cu 

care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare îngrijirea 

copilului preşcolar, respectiv a celui cu vârsta de până la 7 ani, 

care nu mai beneficiază de indemnizaţia prevăzută de Ordonanţa 

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 şi completările 

ulterioare. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în forma iniţială, în condiţiile articolului 75 

alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, 

prin aprobare tacită. 

Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege în 

forma prezentată. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 

pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat negativ 

proiectul de lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care 

suntem sesizaţi în comun, a înaintat un raport preliminar de 

respingere a proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de 

Lege pentru îngrijirea copilului preşcolar şi întocmirea unui 

raport comun. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de 

Lege privind serviciul de asistent familial (PL-x 434/2010), cu 

care este sesizată, în comun, cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare serviciul 

de asistent familial, ce constă în îngrijirea şi educarea copiilor pe 
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timpul zilei de către bone, meserie care în prezent nu este 

recunoscută oficial, aşa cum se arată în Expunerea de motive. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi 

precum şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au 

acordat avize negative asupra proiectului de lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care 

suntem sesizaţi în comun, a înaintat un raport preliminar de 

respingere a proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de 

lege aflat în discuţie şi întocmirea raportului comun. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie 

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La lucrările comisiei au participat 15 deputaţi după cum 

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

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

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar 

al PSD + PC ), dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al 

PNL), dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-

L), dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al 
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PNL), dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

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

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dna.dep. 

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

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent), dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( 

Grup Parlamentar al PSD + PC ),  dna. dep.Diana Adriana Tuşa 

(Grup Parlamentar al PNL),  dl.dep.Călin Potor ( Independent), 

fiind absenţi dna.dep. Dobre Elena Cristina ( Grup Parlamentar 

al PD-L),dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) şi 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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