
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie    Nr. 28/ 70 / 12 martie 2009 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 10 – 12 martie 2009 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 10.03.2009 între orele 14,00-19,00, în ziua 

de 11.03.2009 între orele 09,00-16,30 şi în ziua de 12.03.2009 

între orele 8,30-12,30, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (Pl-x 39/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.186/2008 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PL-x 

163/2009). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, 

a contului de execuţie al bugetului fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi a contului general al datoriei 

publice aferente anului 2007 (PL-x 162/2009). 



4. Diverse. 

5. 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. 

Aşa cum reiese şi din Raportul preliminar înaintat de 

către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, această 

propunere legislativă este lipsită de obiect din următoarele 

motive: 

- modificarea propusă la punctul 2 din iniţiativă este 

deja menţionată 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 

către medicii de familie la domiciliul gravidelor şi copiilor, 
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conform Legii nr.95/2006, sunt decontate integral din bugetul 

Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate; 

- 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 urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere, să 

înainteze Raportul comun prin care să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea acestei propuneri legislative. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2008 (PL-x 163/2009). 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de 

reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, aprobat 

prin Legea nr.388/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, fiind prevăzută diminuarea cu suma de 570 milioane 

lei a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2008 şi 

majorarea, cu aceeaşi sumă, a sistemului de protecţie a copilului,  

a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, a 

drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie 

pentru elevii claselor I-VIII şi pentru copiii preşcolari din 
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grădiniţele de stat, precum şi a cheltuielilor aferente 

învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi 

asistenţă educaţională. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor, avizarea favorabilă a acestui proiect de 

lege. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de lege 

pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului 

de stat, a contului de execuţie al bugetului Fondului Naţional 

Unic de Asigurări Sociale de Sănătate şi a contului general al 

datoriei publice aferente anului 2007 (PL-x 162/2009). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat 

aferent anului 2007, cuprinzând venituri în sumă de 48.984,6 

milioane lei, cheltuieli în sumă de 64.373,5 milioane lei şi un 

deficit în sumă de 15,388,9 milioane lei, a contului anual de 

execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate aferente anului 2007, cuprinzând venituri în sumă de 

13.080,6 milioane lei, cheltuieli în sumă de 12.859,1 milioane 

lei care nu includ Fondul de rezervă în sumă de 118,9 milioane 

lei şi un excedent în sumă de 102,5 milioane lei şi a contului 

general anual al datoriei publice aferente anului 2007 care 

cuprinde datoria publică în valoare de 82.324,2 milioane lei. 
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Comisia a constatat că cele 2 acte ce se propun a fi 

aprobate prin lege au fost derulate pe parcursul anului 2007, 

încheierea acestor operaţiuni fiind de natură formală. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

înaintată e Guvern. 

 

La punctul 4 „Diverse” al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie au avut o discuţie informală cu reprezentantul  

Fundaţiei Romanian Angel Appeal, referitoare la solicitarea unei 

întâlniri de lucru, sub patronajul Preşedinţiei Camerei 

Deputaţilor. Scopul acestei întâlniri este stabilirea dialogului 

între factorii decizionali de la nivel local şi implementatorii 

programelor, în vederea identificării celor mai eficiente 

modalităţi de asigurare a sustenabilităţii intervenţiilor din 

resurse naţionale, după încetarea finanţării din partea Fondului 

global. 

 

 La punctul 5 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 18 deputaţi, după 

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

PSD + PC ), dl.dep.jurist Ibram Iuseim (Grup Parlamentar al 
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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.ec. Dumitru Pardău ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.prof.dr. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dna.dep.medic Lucreţia Roşca ( Grup Parlamentar al PSD + 

PC), ,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.ing. Derzsi Ákos(Grup Parlamentar al 

UDMR), 

 fiind absent motivat dl.dep. Claudiu Ţaga (Grup 

Parlamentar al PNL ). 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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