
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie        Nr. 28/192 / 10 septembrie 2009 
 
 
 
 
 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor comisiei din perioada 8-10 septembrie 2009  
  

 
 
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 8.09.2009 între orele 14,00 - 19,00, în ziua 

de 9.09.2009 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 10.09.2009 

între orele 9,00 - 12,30, având următoarea ordine 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. 

 

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 şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială, 

au procedat la examinarea, în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 

sociale de sănătate  ( PL x 340/2009). 

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.  

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. 

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 
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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. 

În urma discuţiilor care au avut loc, cele două comisii 

au hotărât, în unanimitate să amâne dezbaterile asupra 

proiectului de lege şi să solicite punctul de vedere al 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, al 

Ministerului Sănătăţii şi al 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).  

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 
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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 

îngrijire persoane cu handicap grav şi sunt dependente în 

totalitate de îngrijire din partea altei persoane. 

 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. 

 Având în vedere cele menţionate, Comisia pentru 

sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

au propus, cu 36 voturi pentru, 1 împotrivă şi 1 abţinere, 

respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

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

                

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 
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Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 

Handicap   (PL x 67/2009 ).  

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.  

În urma discuţiilor care au urmat, cele două comisii, au 

fost informate de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele 

cu Handicap că aceasta a iniţiat un nou demers legislativ pentru 

corectarea disfuncţionalităţilor constatate. 

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 ). 
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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). 

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 

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. 

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. 
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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. 

În urma discuţiilor care au urmat, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să amâne 

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, 

Comisia a luat în discuţie unele probleme privind activitatea sa 

curentă. 

 

La punctul al şaselea al ordinii de zi, membrii comisiei 

au efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate 

pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie 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 ( 
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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.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 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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