
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/13 /  5 februarie 2009 
 
 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei comisiei din perioada 3 – 5 februarie 2009 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, fiind absenţi 

motivat 2. 

La lucrările comisiei participă, ca invitaţi: 

Dl.dr.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul 

Sănătăţii; 

Dl.Adrian Călugăru, director al Direcţiei de control în 

Ministerul Sănătăţii şi 

Dna.Corina Raicu, consilier juridic în Ministerul Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna dep.Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare  a Comisiei Naţionale de 

Acreditare a Spitalelor (PL- x 608/2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului (PL-x 691/2008). 



3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (PL-x 692/2008). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2008 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2008 (PL-x 627/2008). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual.  

 

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

familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 

Naţionale de Acreditare a Spitalelor (PL-x608/2005). 

 Doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că 

prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de 

Acreditare a Spitalelor în baza prevederilor art.13 alin.(7) din Legea 

spitalelor nr.270/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea punerii în aplicare a reglementărilor privind acreditarea 

spitalelor. 

Odată cu aplicarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, Legea spitalelor nr.270/2003 a fost abrogată. În 

cuprinsul art.175 alin.(4) din Legea nr.95/2006 se prevede, cu claritate, că 

modul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Acreditare a 

Spitalelor, se aprobă prin Hotărârea Guvernului nr.1148/2008, la 

propunerea Ministerului Sănătăţii. 

În consecinţă, domnia sa propune respingerea proiectului de 

lege ca fiind fără obiect. 
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Comisia pentru sănătate şi familie hotărăşte, în unanimitate, 

respingerea proiectului de lege.. 

 

În continuare, doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, precizează că proiectele de lege prevăzute la punctele 2 şi 3 din 

ordinea de zi, respectiv proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei 

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

vederea creşterii copilului (PL-x 691/2008) şi proiectul de Lege pentru 

completarea alin.(2) al art.1 din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (PL-

x692/2008), supuse avizării comisiei, au un obiect comun de 

reglementare, respectiv modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului  nr.148/2005. 

Dl.dep.dr.Ghiţă Eftimie Stelian solicită cuvântul şi arată că în 

opinia domniei sale, suma de 600 lei precizată la art. 2 din textul propus 

de Senat face referire la indemnizaţia de creştere a copilului, care 

înlocuieşte salariul mamei. Diferenţa de 200 lei reprezintă indemnizaţia 

de naştere acordată pentru fiecare copil. 

Doamna dep.Rodica Nassar precizează că  suma de 600 lei 

reprezintă indemnizaţia pentru un copil, 800 lei pentru doi copii şi 1000 

de lei pentru trei copii. 

Domnul dep.Petru Movilă arată că, în opinia domniei sale, 

aceste sume reprezintă indemnizaţia care se acordă la naşterea copiilor. 

Doamna dep.dr.Cristina Dobre precizează că această 

indemnizaţie nu se acordă pentru mamă ci pentru copil. Cu cât copilul 

prezintă o greutate mai mică la naştere, cu atât nevoile de îngrijire sunt 

mai mari. 
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Domnul dr.Cristian Irimie arată că dacă se face vorbire despre 

indemnizaţie de naştere prin proiectul de lege se creează o discriminare 

între copii născuţi. 

Domnul dep.Petru Movilă intervine şi doreşte să precizeze că 

indemnizaţia de naştere se plăteşte o singură dată, la naştere. 

Doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, propune ca 

indemnizaţia de naştere să fie în cuantum de 600 lei pentru fiecare copil 

născut viu. 

Domnul dr.Cristian Irimie consideră că propunerea este bună 

din punct de vedere social, fiind necesare ulterior precizări privind sursa 

de finanţare. 

Doamna dep.Graţiela Gavrilescu subliniază că fondul problemei 

îl reprezintă sursa de finanţare necesară aplicării măsurilor propuse. 

Doamna dep.dr.Lucreţia Roşca se pronunţă pentru acordarea 

indemnizaţiei de creştere a copilului în sumă de 600 lei care să asigure 

condiţii decente pentru creşterea copilului. 

În continuare, doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, subliniază că cele două proiecte de lege cuprind prevederi 

neclare şi încalcă principiile care au stat la baza construcţiei Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului  nr.148/2005, creează discriminări între diferite 

categorii sociale care nu realizează venituri şi nu precizează, conform 

art.138 alin.5 din Constituţia României, sursele financiare necesare 

aplicării măsurilor propuse. Pentru aceste motive, domnia sa propune 

respingerea celor două proiecte de lege.  

Cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri, cele două proiecte de lege au 

primit aviz negativ. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2008 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2008 (PL-x 627/2008) cu care este sesizată în 

comun cu Comisia pentru sănătate publică a Senatului. 

Doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, a menţionat 

că prezenta rectificare bugetară pe anul 2008 nu afectează în nici un mod 

bugetul sănătăţii. 

În consecinţă, domnia sa propune avizarea favorabilă a 

proiectului de lege în forma înaintată de către Guvern. 

Comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PL-x 

627/2008). 

 

La punctul 5 diverse al ordinii de zi, domnul dep.Petru Movilă 

solicită ca Ministerul Sănătăţii să informeze comisia cu privire la situaţia 

actuală a spitalelor regionale de urgenţă. 

De asemenea, doamna dep.dr.Lucreţia Roşca solicită punctul de 

vedere al departamentului juridic al Ministerului Sănătăţii şi o informare 

privitoare la statutul cabinetelor de medicină de familie şi a cabinetelor 

din ambulatoriul de specialitate, în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2008. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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