
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie              Nr. 28/564 /2 noiembrie 2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele de 31.10.2006 ,  1 şi 2.11.2006 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

31.10.2006 între orele 14,00 - 18,00, în ziua de 1.11.2006 între orele 9,00 - 

16,00 şi în ziua de 2.11.2006 între orele 9,00 – 12,00. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei care a supus la vot ordinea de zi. 

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

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2006 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun (PLX 727/2006) ( prioritate legislativă 

Uniunea Europeană ). 

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2006 pentru modificarea şi 

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

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr.61/1993 privind 

Administrator
Original



 2

alocaţia de stat pentru copii (PLX 746/2006) ( prioritate legislativă Uniunea 

Europeană ). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi Comisia pentru sănătate şi familie a 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2006 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun (PLX 727/2006), adoptat de către Senat, în 

şedinţa din 5 octombrie 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

gravitatea bolilor provocate de consumul produselor din tutun, atât la 

persoanele fumătoare cât şi la fumătorii pasivi, precum şi creşterea 

numărului persoanelor afectate, impun măsuri care să determine reducerea 

numărului consumatorilor acestor produse. În România, numărul persoanelor 

consumatoare de tutun depăşeşte media europeană, prevalenţa consumului 

de tutun în rândul adulţilor fiind de 31 %, comparativ cu 27% la nivelul 

Uniunii Europene . 

Pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului de tutun, 

România şi-a armonizat parţial legislaţia din domeniu cu cea a Uniunii 

Europene. Astfel, Directiva 200l/37/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului Europei a fost transpusă prin Legea nr.349/2002 pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu 

completările şi modificările ulterioare, dar prevederile articolelor 4, 5 şi 6 

din Directivă nu au fost complet transpuse în legislaţia română. 
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  Articolul 4 al Directivei se referă la măsurarea substanţelor conţinute 

de produsele din tutun. 

În  articolul 5 al Directivei se dispun normele privind inscripţionarea 

pachetelor de ţigări cu avertismente despre consecinţele consumului de tutun 

precum şi norme privind sistemul de marcare. Pentru asigurarea 

uniformităţii inscripţionării pachetelor la nivelul întregii Uniuni Europene, 

se impune respectarea cu stricteţe a tuturor normelor prevăzute în Directivă. 

La articolul 6 al Directivei se face referire la informaţiile despre 

produsele din tutun care sunt făcute public. 

 Referitor la preluarea Directivei 2001/37/CE a Consiliului şi a 

Parlamentului European, experţii Uniunii Europene apreciază că între 

momentul aprobării actului normativ de transpunere şi termenul de intrare în 

vigoare trebuie să existe un spaţiu de timp astfel încât să se poată pregăti 

implementarea. Deoarece o parte din modificările propuse se referă la 

aspecte tehnice precum inscripţionarea şi marcarea pachetelor de ţigări, 

informaţii ce trebuie transmise Comisiei Europene , acest interval de timp 

este indispensabil pentru ca noile prevederi să poată fi efectiv implementate, 

orice întârziere scăzând posibilitatea practică de aplicare. Restul prevederilor 

Directivei vor intra în vigoare la 31 decembrie 2006. Neintroducerea în timp 

util a modificărilor menţionate poate afecta negativ modul în care este 

implementată Directiva menţionată. 

Aceasta reglementare nu poate fi amânată deoarece, în lipsa 

introducerii modificărilor propuse, este posibil ca Directiva 2001/37/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului Europei să nu fie corect aplicată şi, 

deci, legislaţia europeană din domeniul controlului tutunului să nu fie 

complet transpusă la data aderării României la Uniunea Europeana. În plus, 

reglementarea trebuie sa fie aprobată cât mai curând pentru ca Legea 
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nr.349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, să poată fi 

implementată corect începând cu 31 decembrie 2006. 

Modificările propuse sunt în concordanţă cu prevederile Convenţiei 

Cadru pentru Controlul Tutunului, tratat internaţional ratificat de România. 

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

familie a hotărât, în unanimitate, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

admiterea, în forma adoptată de către Senat a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2006 privind 

modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun (PLX 727/2006). 

 

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

procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2006 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLX 746/2006), adoptat de 

către Senat în şedinţa din 12 octombrie 2006, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

 După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

conform prevederilor Programului de Guvernare pentru perioada 2005-2008, 

Guvernul şi-a propus reducerea abandonului de copii şi sporirea natalităţii, 

prin adoptarea unor măsuri specifice şi diversificarea formelor de protecţie 

socială destinate familiilor cu copii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani 

în cazul copiilor cu handicap. 

În acest sens a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu 
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modificările ulterioare, act normativ care propune asigurarea din bugetul de 

stat a unor prestaţii destinate sprijinirii familiei care are în întreţinere şi 

îngrijire copii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu 

handicap. 

În prezent, de prevederile Ordonanţei de urgentă a Guvernului 

nr.148/2005, cu modificările ulterioare, beneficiază atât persoanele care au 

născut până la data de 31 decembrie 2005 şi pentru care se asigură 

continuitatea acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului reglementată 

de Legea nr.19/2000, cât şi cele care au născut după data de 1 ianuarie 2006. 

În primele luni de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a 

Guvernului nr.148/2005, cu modificările ulterioare, s-au constatat unele 

deficienţe semnalate atât de beneficiari, cât şi de instituţiile implicate în 

aplicarea prevederilor acesteia, deficienţe care au condus la imposibilitatea 

acordării în bune condiţii a indemnizaţiei pentru creşterea copilului. 

 Principalele deficienţe constatate au fost următoarele : 

- necuprinderea anumitor categorii de persoane in prevederile 

ordonanţei de urgenţă; 

- condiţionarea acordării stimulentului de acordarea 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului; 

- inexistenţa unor reglementări clare în ceea ce priveşte acordarea 

alternativă a indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a stimulentului lunar; 

- imposibilitatea efectuării plăţii drepturilor prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, cu modificările ulterioare, 

în conturile personale sau conturile de card  ale beneficiarilor. 

Deficienţele constatate au indus o stare accentuată de nemulţumire in 

rândul potenţialilor beneficiari, precum şi dificultăţi de aplicare de către 

direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale. Din acest punct 
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de vedere, categoria cea mai defavorizată o constituie persoanele care s-au 

asigurat în sistemul asigurărilor sociale tocmai pentru a beneficia de acest 

drept prevăzut de Legea nr.19/2000, cu modificările ulterioare şi care nu au 

mai beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului odată cu apariţia 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, cu modificările ulterioare. 

Din aceste considerente s-a impus modificarea de urgenţă a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, fapt pentru care a fost 

elaborat proiectul de ordonanţă alăturat. 

În conformitate cu normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea 

nr.24/2000, modificările şi completările care făceau obiectul Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.44/2006 au fost preluate şi adoptate în Legea de 

aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005. În consecinţă, 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2006 au rămas fără 

obiect. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate şi familie 

a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2006 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLX 746/2006). 

 

La punctul trei comisia a discutat şi alte probleme curente privind 

elaborarea unor acte normative . 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi:  

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu 

Brînzan ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup 

Parlamentar al PC), dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Buşoi 

Cristian ( Grup Parlamentar al PNL) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR), dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al 

PNL ) , dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Dida 

Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup 

Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea  ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Rădulescu 

Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , fiind absent motivat dl.dep.Movilă 

Petre( Grup Parlamentar al PD). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 

 


