
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie       Nr. 28/ 191/ 10 septembrie 2009 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 al şedinţelor comisiei din perioada 8 - 10 septembrie 2009  

 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

La lucrări a participat, în calitate de invitat, d-na.Cristina Radu, 

reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. 

Comisia a adoptat cu 19 voturi pentru următoarea ordine de zi: 

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

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate                          

( PL x 340/2009), sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

2.   Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl-x 91/2009) , sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 



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

modificarea şi completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

pentru Persoanele cu Handicap ( PL x 67/2009 ) , sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

4. 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 

342/2009). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

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

familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială, au procedat la 

examinarea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate  ( PL x 340/2009). 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea prevederilor 

alin.(1) al art.23 şi alin.(1) al art.24 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de  asigurări 

sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

majorării concediului pentru sarcină şi lăuzie de la 126 de zile 

calendaristice la 168 de zile calendaristice, perioadă în care persoanele 

beneficiare vor primi indemnizaţie de maternitate.  

Domnia sa menţionează că, potrivit datelor preluate de pe site-ul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în anul 2010, se 

estimează un număr de aproximativ 200.000 de persoane beneficiare a 

indemnizaţiei de maternitate. 
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Guvernul, în punctul său de vedere, nu susţine adoptarea acestui 

proiect de lege. 

De asemenea, Consiliul Economic şi Social a emis aviz negativ 

asupra proiectului de lege, motivând că majorarea numărului de zile 

calendaristice pentru concediul de sarcină şi lăuzie ar crea o presiune 

suplimentară asupra bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate. 

În punctul său de vedere, Ministerul Finanţelor Publice atrage 

atenţia asupra faptului că, aplicarea prevederilor propuse, ar crea, 

conform prognozelor, o diminuare cu 30 milioane lei a veniturilor 

bugetului de stat şi cu 53 milioane lei a veniturilor bugetului asigurărilor 

sociale de stat. 

În conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice, Expunerea de motive ar fi trebuit 

să fie însoţită de o fişă financiară în care să fie înscrise efectele financiare 

asupra bugetului general consolidat, precum şi mijloacele necesare pentru 

acoperirea creşterii cheltuielilor. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu se pronunţă împotriva  

creşterii numărului de zile calendaristice pentru sarcină şi lăuzie, 

motivând prin faptul că, pe un buget şi aşa defectuos al sistemului de 

sănătate, se poate ajunge foarte uşor la o situaţie critică în sănătate.  

D-na.dep.conf.dr.Sonia Drăghici, arată că propunerea este bună 

dar că efortul financiar este foarte mare şi în momentul de faţă nu se pot 

face aceste cheltuieli suplimentare. 

D-na.dep.dr.Lucreţia Roşca, se pronunţă în favoarea acestui 

proiect de lege, însă, propune amânarea,  până la discutarea bugetului de 

stat pe anul 2010. 
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D-na.dep.dr.Cristina Dobre subliniază că această modificare 

trebuie analizată din punct de vedere al beneficiilor pentru mamă şi copil 

şi nu neapărat al impactului financiar. 

D-na.dep.Rodica Nassar, menţionează că este un efort financiar 

pe care bugetul, în condiţiile actuale, nu îl poate suporta şi propune 

amânarea dezbaterii iniţiativei legislative. 

Dl.dep.Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, se pronunţă, de asemenea, pentru amânarea acestor 

dezbateri. 

În urma discuţiilor care au avut loc, cele două comisii hotărăsc, 

în unanimitate, amânarea dezbaterii asupra proiectului de lege şi 

invitarea, la următoarea şedinţă comună, a reprezentanţilor  Ministerului 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii şi ai Casei 

Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate, care au atribuţii în domeniul 

familiei şi protecţiei sociale, respectiv în domeniul asistenţei de sănătate 

publică. 

 

La cel de-al doilea punct al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au 

procedat la  dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( Pl-x 91/2009).  

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit. b) de 

la alin. (1) al art. 47 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, vizând acordarea unui 

spor de 25% în loc de 15% cât este prevăzut în prezent, calculat la salariul 

de bază pentru suprasolicitare neuro-psihică şi condiţii deosebite de 

muncă în care se desfăşoară activitatea asistenţilor personali care au în 
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îngrijire persoane cu handicap grav şi sunt dependente în totalitate de 

îngrijire din partea altei persoane. 

 Domnia sa menţionează că limitele maxime şi minime ale 

salariului asistentului social au fost stabilite prin Ordonanţa Guvernului 

nr. 10/2008. Astfel, conform Anexei nr. IV/11b, de la 1 aprilie 2008, 

salariul asistentului social este cuprins între 600-794 lei, iar de la 1 

octombrie 2008 este cuprins între 630-834 lei. 

Angajatorul poate acorda un salariu cuprins numai între limitele 

stabilite prin lege pentru activitatea depusă. 

De asemenea, fiind vorba de mari influenţe financiare este 

obligatorie precizarea sursei de finanţare, conform legii. 

D-na.Cristina Radu, reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap, susţine că trebuie să se aştepte până la intrarea în 

vigoare a Legii unice de salarizare, care va stabili salariul asistenţilor 

personali. 

D-na.dep.conf.dr.Sonia Drăghici subliniază că există o mare 

diferenţă între a îngriji un bolnav cu probleme neuropsihice şi unul cu 

care se poate comunica. 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate 

şi familie, propune respingerea acestei propuneri legislative, pentru 

motivele menţionate mai înainte. 

Dl.dep.Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, se pronunţă, de asemenea, pentru respingerea propunerii 

legislative. 

Cu 36 voturi pentru, 1 împotrivă şi 1 abţinere, Comisia pentru 

sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială hotărăsc 

respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap ( Pl-x 91/2009). 
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La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au procedat la 

examinarea, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap (PL x 67/2009 ).  

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea alin. (7) – 

(11) ale art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2003 şi 

completarea aceluiaşi articol cu un nou alineat. 

 Intervenţiile legislative preconizate au ca scop modificarea 

structurii comisiilor de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi şi 

a secretariatului acestor comisii, determinată de modificarea legislaţiei în 

domeniu, cu referire specială la Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap, d-na.Cristina Radu, informează că s-a iniţiat un nou demers 

legislativ pentru corectarea disfuncţionalităţilor constatate. 

La Comisia superioară de evaluare există aproximativ 1500 

cereri de revizuire pe luna. Domnia sa se pronunţă pentru respingerea 

acestui proiect de lege. 

D-na.dep.dr.Cristina Dobre arată că se impune, de urgenţă, ca 

Autoritatea Naţională a Persoanelor cu Handicap să prezinte acest proiect 

de lege în forma corectată. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu arată că problema este, în 

primul rând, de natură medicală. Handicapul, indiferent de gravitate, 
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aparţine sectorului medical iar medicul este cel care răspunde în faţa 

legiuitorului dacă comite un abuz sau nu. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa menţionează faptul că o comisie de 

expertiză trebuie alcătuită din medici specialişti. Domnia sa arată că 

există colegii ale medicilor precum şi alte structuri în domeniu care vor 

controla activitatea acestor comisii. 

D-na.dep.Rodica Nassar, propune respingerea acestui proiect de 

lege. 

Dl.dep.Paul Dobre, preşedintele Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială, se pronunţă, de asemenea, pentru respingerea acestui 

proiect de lege. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.13 

din Ordonanţa Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap                    

(PL x 67/2009 ). 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, 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 342/2009). 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că 

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 sensul 

acordării indemnizaţiei lunare pentru fiecare copil în parte, în cazul 
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gemenilor sau tripleţilor, precum şi acordarea concediului pentru 

creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, de până la 3 ani, şi a indemnizaţiei lunare aferente, părintelui 

supravieţuitor, în cazul în care părintele beneficiar al acestor drepturi 

decedează. 

Domnia sa precizează că, în punctul de vedere exprimat, în 

scris, de către Guvern, acesta nu susţine adoptarea propunerii legislative, 

deoarece, o parte dintre prevederile propuse se regăsesc în Legea 

nr.257/2008, precum şi într-o mai veche iniţiativă legislativă 

(BP.18/2009) cu acelaşi obiect de reglementare, asupra căreia Guvernul 

şi-a exprimat un punct de vedere favorabil. 

Potrivit Directivei nr.96/34/CEE dreptul unuia dintre părinţi 

nu poate fi transferat celuilalt părinte care nu îndeplineşte condiţiile 

pentru acordarea indemnizaţiei, deoarece dreptul la indemnizaţie este un 

drept individual ce nu poate fi transferat altei persoane, indiferent de 

natura situaţiei. 

D-na.dep.dr.Cristina Dobre menţionează faptul că această 

indemnizaţie se acordă mamei pentru copil. Nu are importanţă daca 

indemnizaţia se dirijează către mamă sau tată. 

D-na.dep.dr.Lucreţia Roşca afirmă că, dacă tatăl este 

contribuabil la asigurările sociale de sănătate în ultimele 12 luni, poate 

primi această indemnizaţie. Domnia sa arată că, în actualele condiţii 

bugetare, nu poate fi de acord cu această iniţiativă. 

D-na.dep.Mihaela Şandru menţionează că aceste indemnizaţii, 

ca şi alte drepturi sunt transferabile. În acest sens, domnia sa solicită 

punerea la dispoziţia membrilor comisiei a materialului privind Directiva 

nr.96/34/CEE. 
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D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi 

familie propune amânarea dezbaterilor până la viitoarea şedinţă a 

comisiei. 

În urma discuţiilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie  hotărăşte, cu unanimitate de voturi, amânarea, în vederea 

aprofundării studiului, avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului ( Pl x 342/2009). 

 

La punctul al cincilea „Diverse” al ordinii de zi,                        

d-na.dep.Rodica Nassar, informează pe membrii Comisiei asupra 

raportului de activitate al Ministerului Sănătăţii de la 1 ianuarie 2009 şi 

până în prezent, care cuprinde intenţiile legislative ale ministerului 

precum şi acţiunile ce urmează a fi iniţiate în domeniul programelor 

naţionale de sănătate în perioada următoare. Acest material urmează a fi 

multiplicat şi pus la dispoziţia membrilor comisiei. 

 

La punctul al şaselea 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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