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La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, neînregistrându-

se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 19 voturi pentru următoarea ordine de zi: 

1. Audierea ministrului sănătăţii domnul dr. Ion Bazac şi a 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate domnul prof.univ.dr. 

Irinel Popescu, asupra unor probleme privind procesul de reformă în 

domeniul sănătăţii. 

2.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei (Pl-x 270/2009), Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.  

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind 

legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi 



sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) 

de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, 

semnat la Bucureşti la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008 (PL-x 

286/2009), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.  

 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, informează pe cei 

prezenţi că audierile prevăzute la primul punct al ordinii de zi, au fost 

amânate, din motive obiective, pentru o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea creşei (Pl-x 270/2009), Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată.   

D-na.dep.Rodica Nassar menţionează că, avizul Comisiei urmează 

să fie înaintat Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic, care este sesizată în fond. 

Domnia sa arată că, propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşei, ca unitate 

sanitară, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de către direcţiile 

de sănătate publică teritoriale, creşele asigurând creşterea, educarea şi 

îngrijirea copiilor cu vârsta de până la trei ani. 

Dl.dep.Petru Movilă, în calitate de iniţiator,  subliniază că iniţiativa 

preconizează o nouă reglementare în domeniu şi o altă viziune asupra 

problematicii vizate, având în vedere abrogarea actualei reglementări în 

domeniu, respectiv Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşei, în scopul creării unui cadru legal complet şi adecvat 

acestei instituţii. 

 2



În calitate de iniţiator, dl.dep.Iusein Ibram menţionează că, potrivit 

Expunerii de motive, reglementarea reprezentată de Legea nr. 263/2007 este 

inadecvată, deoarece, în prezent, creşele din sistemul public sunt organizate 

ca structurii care oferă servicii sociale specializate, coordonate metodologic 

de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru, în calitate de iniţiator al propunerii 

legislative, consideră că aceste entităţi trebuie să fie unităţi sanitare, atât 

pentru faptul că oferă servicii pentru dezvoltarea psiho-motorie a copiilor, 

cât şi pentru că personalul acestora are o pregătire profesională medicală şi 

desfăşoară activităţi proprii pediatriei. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie, 

hotărăşte, cu unanimitate de voturi, avizarea  favorabilă  a acestei iniţiative 

legislative cu amendamentele Consiliului Legislativ. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia 

aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în 

muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de 

frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat 

la Bucureşti la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008 (PL-x 286/2009), 

Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.  

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, informează că 

avizul Comisiei urmează să fie înaintat Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, care este sesizată în fond. 
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Domnia sa menţionează că, acordul, care face obiectul proiectului 

de lege, stabileşte legislaţia aplicabilă pe şantier, precum şi alte reglementări 

referitoare la permisele de muncă. 

De asemenea, prevede reglementări referitoare la securitatea 

socială şi sănătatea şi securitatea în muncă. 

În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la 

adoptarea acordurilor şi convenţiilor  internaţionale, domnia sa propune 

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma înaintată de către Guvern 

cu observaţiile Consiliului Legislativ. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege 

în forma înaintată de către Guvern cu observaţiile Consiliului Legislativ. 

 

La punctul al patrulea „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al cincilea al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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