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La lucrările comisiei din ziua de 04.03.2008 au fost prezenţi 13 

deputaţi, fiind absenţi motivat doi deputaţi, în ziua de 05.03.2008 au fost 

prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi motivat 3 deputaţi, iar în ziua de 

06.03.2008 au fost prezenţi 11 deputaţi, fiind absenţi motivat 4 deputaţi. 

Comisia pentru sănătate şi familie a adoptat, în unanimitate, 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative privind protecţia copiilor 

care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada  în care aceştia se află la 

muncă în străinătate (Pl-x 70/2008) – în comun cu Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială. 

2. Dezbaterea şi avizarea  propunerii legislative privind acordarea de 

bonuri valorice pentru sănătate (Pl-x 62/2008). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond, a propunerii legislative privind protecţia 

copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada  în care aceştia se 

află la muncă în străinătate (Pl-x 70/2008), respinsă de Senat în şedinţa din 20 

februarie 2008, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională şi cu care este 

sesizată,  în comun, cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

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

această iniţiativă legislativă are drept scop instituirea unor măsuri de protecţie 

a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 

În opinia iniţiatorilor, potrivit art. 13, cetăţenii români care au copii 

minori în îngrijire şi doresc obţinerea unui contract de muncă în străinătate 

au obligaţia de a notifica serviciilor publice de asistenţă socială 

(SPAS)/primăriei, de domiciliu, intenţia de a pleca la muncă în străinătate 

precum şi  nominalizarea persoanei în întreţinerea şi îngrijirea căreia vor 

rămâne copiii. 

De asemenea, conform art. 14, cetăţenii români care au obţinut un 

contract legal de muncă în străinătate, la plecarea din ţară au obligaţia să 

accepte plata lunară a unei taxe de 5% din salariul obţinut în străinătate, 

plătită către SPAS, beneficiar fiind copilul minor şi care reprezintă 

contribuţia lor în situaţia în care se constată de către SPAS că acesta are 

nevoie de ajutor. 

Tot în opinia iniţiatorilor, SPAS, persoanele cu atribuţii de asistenţă 

socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea 

administrativ-teritorială unde se află copilul, precum şi direcţii generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului 

Bucureşti vor avea obligaţia asigurării unor acţiuni de informare la nivelul 
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comunităţii în ceea ce priveşte posibilităţile legale de care pot dispune 

părinţii care pleacă la muncă în străinătate, în vederea asigurării protecţiei 

fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în ţară. 

Dl.dep.Movilă Petru solicită cuvântul şi arată că, la elaborarea propunerii 

legislative, iniţiatorii nu au avut în vedere dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică  legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, potrivit căror „În procesul de legiferare este interzisă 

instituirea aceloraşi reglementari (...) în două sau mai multe acte normative”. 

Astfel, unele articole din prezenta propunere legislativă reiau articole din 

Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, 

intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor 

pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate (de exemplu, art. 5 

şi art. 12 transpun dispoziţiile art. 2 şi art. 9 din prezentul Ordin). 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel intervine şi precizează că, în baza prevederilor 

Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului finanţează 

programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale 

comunitare pentru copil şi familie şi susţinerea familiilor aflate în criză în 

vederea prevenirii separării copilului de familia sa”, având ca obiective 

promovarea dreptului copilului de a fi îngrijit în familia sa şi/sau în familia 

extinsă şi prevenirea neglijării copilului ai cărui părinţi sunt plecaţi la muncă 

în străinătate şi păstrarea relaţiilor cu familia. 

Faţă de acest aspect, domnia sa consideră că promovarea unei prevederi 

privind protecţia copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada 

în care aceştia se află la muncă în străinătate s-ar putea realiza prin 

amendarea legislaţiei actuale. 
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     La art. 3 alin. (1) din propunerea legislativă arată, în continuare, 

dl.dep.dr.Luchian Ion,  se prevede că Serviciile Publice de Asistenţă Socială  

se află în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului (ANDPC) din cadrul Ministerului Muncii, Familie şi Egalităţii de 

Şanse (MMFES). 

ANDPC funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale, cu personalitate juridică, în subordinea MMFES, neavând structuri 

subordonate în teritoriu. 

Serviciile Publice de Asistenţă Socială sunt înfiinţate în baza art. 32 şi  
art. 33 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială în 

subordinea consiliilor judeţene la nivel de direcţie generală şi a consiliilor 

locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor la nivel de direcţie sau, după 

caz, de serviciu. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu intervine şi subliniază că la alin. (1) şi 

(4) al art. 3 sunt introduse prevederi ce se află în contradicţie cu prevederile 

art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 47/2006, precum şi cu prevederile legale 

privind descentralizarea responsabilităţilor din domeniul asistenţei sociale 

către autorităţile administraţiei publice locale aşa cum se stipulează în Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, şi în Legea 

descentralizării nr. 195/2006. 

De asemenea, mai arată domnia sa, prevederile art. 6-8 din iniţiativa 

legislativă se regăsesc la art. 33 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 47/2006 

coroborat cu prevederile din Cap. 5 – Procedura de acordare a serviciilor 

sociale din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciilor sociale. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru intervine şi arată că, propunerea 

legislativă introduce obligaţia cetăţenilor români care au copii minori în 

îngrijire şi doresc obţinerea unui contract de muncă în străinătate, de a 
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notifica serviciul de asistenţă socială de la primăria de domiciliu asupra 

intenţiei de a pleca la muncă în străinătate, precum şi nominalizarea 

persoanei în întreţinerea şi îngrijirea căreia vor rămâne copiii(art. 13). 

Domnia sa precizează că, prin Hotărârea de Guvern nr. 683/2006 

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 156/2000 privind protecţia  cetăţenilor români care lucrează în 

străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001, s-a introdus 

prevederea prin care se solicită „dovada emisă de Serviciul Public de 

Asistenţă Socială/primar din care să rezulte că părinţii/părintele 

solicitanţi/solicitant de locuri de muncă în străinătate au/a notificat acestora 

intenţia de a lucra în străinătate”. 

Un alt aspect, intervine dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, îl reprezintă obligaţia pentru cetăţenii români care au obţinut un 

contract de muncă în străinătate să accepte plata lunară a unei taxe de 5% 

din salariul obţinut, reprezentând contribuţia lor pentru îngrijirea copilului, 

atunci când se constată că acesta are nevoie de ajutor, propusă la art. 14. 

Aceasta nu poate fi introdusă, întrucât obligaţia părinţilor pentru întreţinerea 

copilului este deja reglementată de Codul Familiei, copilul având în 

permanenţă nevoie de ajutor şi susţinere până la majorat. 

De asemenea, intervine dl.dep.farm. Burnei Ion, trebuie să precizăm 

că nu există nici o prevedere referitoare la modul concret în care această taxă 

va fi încasată (transfer bancar, reţinere de către angajator, etc.), dacă va 

exista un cont comun sau conturi nominale pentru fiecare copil. Nu este, de 

asemenea, prevăzută situaţia în care sunt mai mulţi copii, dacă în acest caz 

cuantumul taxei se va majora sau va rămâne acelaşi. În plus, există mulţi 

cetăţeni români care lucrează în străinătate fără contract de muncă şi de cele 

mai multe ori copiii ce au nevoie de sprijin provin din aceste familii. 
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Dl.dep.dr.Bonis Istvan solicită cuvântul şi precizează că, conform art. 

75 paragraful 2 din Regulamentul Consiliului European nr. 1408/71 privind 

aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor independenţi şi 

membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, 

prestaţiile familiale pot fi plătite direct persoanei care are efectiv în grijă 

membrii familiei lucrătorului imigrant, la cererea şi prin intermediul 

instituţiilor de la locul de reşedinţă al acestora. 

 Ca urmare a acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative privind protecţia copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea 

părinţilor pe perioada  în care aceştia se află la muncă în străinătate (Pl-x 

70/2008), notificarea urmând să fie înaintată Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 

 

 

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

a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative privind 

acordarea de bonuri valorice pentru sănătate (Pl-x 62/2008) respinsă de către 

Senat în şedinţa din 18 februarie 2008, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Prin această iniţiativă  legislativă, arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, iniţiatorii  propun instituirea unei măsuri de protecţie 

socială ce consta în „ajutorarea pensionarilor  prin acordarea de bonuri 

valorice pentru sănătate în valoare nominală de 50 lei”. Aceste bonuri pot fi 

utilizate pentru serviciile medicale acordate în reţeaua de unităţi sanitare 

publice şi private din România, ele putând fi folosite şi pentru cumpărarea 

medicamentelor. Vârsta de la care se pot acorda aceste bonuri valorice este 
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de 75 ani, pentru anul 2008, urmând ca în următorii ani vârsta de la care se 

vor acorda bonurile să scadă cu un an. 

După cum arată dl.dep.dr.Câmpanu Liviu, propunerea legislativă 

porneşte de la premisa că toţi pensionarii, indiferent de veniturile realizate, 

constituie una din categoriile defavorizate , în special pe criterii economice 

ale populaţiei din ţara noastră. 

Faţă de aceasta şi având în vedere legislaţia asigurărilor sociale de 

sănătate, domnia sa consideră că acordarea bonurilor valorice pentru 

sănătate ar trebui să fie condiţionată de îndeplinirea anumitor criterii de 

ordin economic. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu solicită cuvântul şi menţionează că, pentru 

acordarea bonurilor valorice, se propune ca sursă de finanţare veniturile din 

privatizare, în condiţiile în care bonurile în cauză sunt acordate pe termen 

lung, iar sursa de acoperire propusă este temporară, incertă şi se diminuează 

în timp pe măsură ce procesul de privatizare scade în intensitate. 

Domnia sa precizează că veniturile obţinute din privatizare nu sunt 

tratate ca venituri bugetare şi nu sunt incluse în buget. Utilizarea acestor 

venituri pentru finanţarea unor programe ale administraţiei publice 

reprezintă cheltuieli publice care afectează deficitul bugetar. 

Destinaţiile veniturilor din privatizarea sunt deja stabilite prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2003 privind utilizarea veniturilor 

din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, cu 

modificările ulterioare şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare. Potrivit 

prevederilor acestor acte normative, veniturile din privatizare se utilizează 

pentru diminuarea datoriei publice interne  şi, respectiv, pentru finanţarea 

deficitului rezultat din utilizarea Fondului naţional de dezvoltare. 



 8

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică intervine şi arată că propunerea 

legislativă nu precizează cine ar gestiona bonurile valorice, modul de 

decontare între unitatea emitentă (respectiv Ministerul Muncii, Familiei şi 

Egalităţii de Şanse) şi unităţile afiliate (respectiv toate tipurile de servicii 

medicale) şi nici modalitatea de rambursare a bonurilor valorice utilizate de 

către pensionari. 

De asemenea, nu sunt stabilite nici faptele care pot constitui 

contravenţii, sancţionarea acestora şi instituţia publică împuternicită în 

constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor. 

Dl.dep.Movilă Petru solicită cuvântul şi precizează că iniţiatorii 

propunerii legislative nu precizează sursele financiare necesare aplicării 

măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţia art. 138 alin. (5) din 

Constituţia României, care prevede că „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi 

aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. 

În acelaşi sens, art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice prevede că „În cazul în care se fac propuneri de elaborare a 

unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea 

veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se 

prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau 

creşterea cheltuielilor”. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, în unanimitate, să avizeze negativ propunerea legislativă privind 

acordarea de bonuri valorice pentru sănătate (Pl-x 62/2008) din motivele 

menţionate mai înainte. 
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La punctul trei al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte probleme 

privind activitatea curentă a comisiei. 

S-a discutat  activitatea  subcomisiei  parlamentare  constituită în baza 

Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor la data de 3.10.2006 în 

vederea investigării falsificării de diplome şi ilegalităţilor săvârşite la 

Universitatea Oradea şi s-a dispus trimiterea unei adrese la Direcţia 

Naţională Anticorupţie pentru finalizarea acestei grave situaţii în care se 

eliberează diplome false în specialităţi medicale. 

Această problematică a fost discutată anterior şi la nivelul biroului 

comisiei. 

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

fenomenul de eliberare a diplomelor false, care se încadrează în rândul 

infracţiunilor de mare gravitate, trebuie stopat. În acest sens se impun măsuri 

severe de pedepsire a persoanelor vinovate. 

 Acelaşi punct de vedere a fost exprimat de către dl.dep.dr.Luchian Ion 

şi dl.dep.Movilă Petru. 

  

 

La punctul patru al ordinii de zi, comisia a procedat la studiu 

individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative înscrise în 

agenda comisiei. 

 
 

   

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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