
 
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/95/ 6 martie 2008 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din perioada 04-06 martie 2008 
 

 

 Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 4.03.2008 între orele17,00-19,30, în ziua de 5.03.2008 între 

orele 8,30-16,30 şi în ziua de 6.03.2008 între orele 8,30-12,30, 

având 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 a procedat la 

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), respins 

de Senat în şedinţa din 20 februarie 2008. 

 Propunerea legislativă are drept scop instituirea unor măsuri de 

protecţie a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în 

străinătate. 

 Astfel, 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) din 

cadrul primăriei de domiciliu intenţia de a pleca la muncă în 

străinătate şi nominalizarea persoanei în întreţinerea căreia vor 

rămâne copiii. Totodată au obligaţia de a plăti lunară o taxă de 5% 

din salariul obţinut în străinătate, către SPAS, pentru monitorizarea 

copilului rămas în ţară. 

 În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, 

respingerea propunerii legislative în baza următoarelor argumente : 

- 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. 
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- În Legea 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. 

- 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. În 

consecinţă unele prevederi din propunerea legislativă vin 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. 

- 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 
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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. 

- Obligaţia părinţilor pentru întreţinerea copilului este deja  

reglementată de Codul Familiei, copilul având în permanenţă nevoie 

de ajutor şi susţinere până la majorat. 

Totodată, conform art. 75 paragraful 2 din Regulamentul 

Consiliului European nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de 

securitate socială a lucrătorilor independenţi şi a membrilor 

familiilor care se deplasează în interiorul Comunităţii, prestaţiile 

familiale pot fi plătite direct persoanei care are efectiv în grijă 

membrii familiei lucrătorului migrant, la cererea şi prin intermediul 

instituţiilor de la locul de reşedinţă al acestora. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi comisia a luat în dezbatere şi 

avizare propunerea legislativă privind acordarea de bonuri valorice 

pentru sănătate (Pl-x 62/2008), respinsă de Senat în şedinţa din 18 

februarie 2008. 

Propunerea legislativă  propune instituirea unei măsuri de 

protecţie socială ce consta în ajutorarea pensionarilor  prin acordarea 

de bonuri valorice pentru sănătate în valoare nominală de 50 ron. 

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 
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pot acorda aceste bonuri valorice este de 75 ani, pentru anul 2008, 

urmând ca în următorii ani vârsta de la care se vor acorda bonurile 

să scadă cu un an. 

În urma dezbaterilor comisia a votat, în unanimitate, avizarea 

negativă a propunerii legislative întrucât bonurile valorice  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.Sursa de finanţare propusă (venituri 

obţinute din privatizare) nu este tratată ca venituri bugetare şi nu 

este inclusă în buget. 

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. 

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                  
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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. 

 

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

individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative 

înscrise în agenda comisiei. 

 

La lucrările comisiei din data de 04.03.2008 au fost prezenţi 

13 deputaţi, după cum urmează: 

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

dl.dep.Movilă Petre                   ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( 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-L ) , 

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

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

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

dl.dep.Rădulescu Cristian              ( Grup Parlamentar al PD-L ), 

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu         (Grup Parlamentar al PC), 
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 fiind absenţi motivaţi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar 

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

PNL). 

 La lucrările comisiei din ziua de 05.03. au fost prezenţi 12 

deputaţi, după cum urmează: 

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

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( 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-L ) , 

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

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

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

dl.dep.Rădulescu Cristian              ( Grup Parlamentar al PD-L ), 

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu         (Grup Parlamentar al PC), 

 fiind absenţi motivaţi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar 

al PSD ),  dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD-L)      şi 

 dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL).  
 

La lucrările comisiei din ziua de 06.03. au fost prezenţi 11 

deputaţi, după cum urmează: 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim      ( Grup Parlamentar al PRM  ) ,  
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dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

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

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

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

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

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

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

dl.dep.Rădulescu Cristian              ( Grup Parlamentar al PD-L ), 

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu         (Grup Parlamentar al PC), 

 fiind absenţi motivaţi dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup Parlamentar 

al PSD ),  dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD-L), 

 dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL) şi  

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR). 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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