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La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi următoarea ordine de 

zi: 

1. 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 

459/2009). 

2. Dezbateri, în vederea  avizării, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice (PL-x 453/2009). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 



 

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

procedat la dezbaterea, 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 

459/2009), respinsă de către Senat în şedinţa din 23 septembrie 2009, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că 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 scopul asigurării posibilităţii 

transmiterii, la cerere, a drepturilor prevăzute de această ordonanţă de 

urgenţă, de la părinţi către bunicii materni sau paterni şi totodată acordarea 

acestor drepturi pentru toţi copiii, şi nu doar pentru primele trei naşteri, în 

scopul eliminării discriminării între beneficiarii acestor drepturi. 

Guvernul nu susţine adoptarea prezentei iniţiative legislative având 

în vedere următoarele argumente: 

- prevederile cuprinse în propunerea legislativă referitoare la 

posibilitatea persoanei beneficiare de concediu şi indemnizaţie pentru 

creşterea copilului de a-şi transfera, la cerere, aceste drepturi altor persoane, 

respectiv bunicilor materni sau paterni ai copiilor, contravin principiului în 

baza căruia a fost elaborată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005. 

Dl.dep.Ion Burnei intervine şi precizează că, în conformitate cu 

acest act normativ, acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în 

vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, este 

condiţionată de realizarea unor venituri profesionale supuse impozitului pe 

venit pe o perioadă de 12 luni, în ultimul an anterior datei naşterii copilului. 
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În calculul acestei perioade pot fi asimilate perioade care au legătură cu 

statutul de salariat al persoanei. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici menţionează că propunerea 

legislativă contravine prevederilor Directivei nr.96/34/CEE privind acordul-

cadru referitor la concediul pentru creşterea copilului, încheiat de UNICEF, 

CEIP şi CES, „lucrătorii, bărbaţi şi femei au un drept individual la concediu 

pentru creşterea copilului, pe baza naşterii sau adopţiei unui copil, pentru a 

le da posibilitatea să îngrijească acel copil. Dreptul la concediu pentru 

creşterea copilului ar trebui în principiu acordat pe bază netransferabilă”. 

Dreptul părinţilor la concediu pentru creşterea copilului nu poate fi 

transferat altei persoane, indiferent de natura situaţiei în care se află aceasta 

la un moment dat, subliniază dl.dep.prof.dr.Florian Popa. 

Dl.dep.Ibram Iusein constată că Iniţiatorii propunerii legislative nu 

precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, 

încălcându-se astfel dispoziţia art.138 alin.(5) din Constituţia României, 

republicată, care prevede că „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată 

fără stabilirea sursei de finanţare”. 

Pentru motivele invocate, dna.dep.Rodica Nassar, propune 

avizarea negativă a acestei propuneri legislative. 

Cu majoritate de voturi, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte avizarea negativă a propunerii legislative aflată în discuţie. 

 

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

familie, Comisia a procedat la dezbaterea, în vederea  avizării, a proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PL-x 453/2009), adoptată de către 

Senat în şedinţa din 23 septembrie 2009, camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 
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Dna.dep.Rodica Nassar, precizează că propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind 

asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul asigurării angajării, de către consiliile 

locale, de personal de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, precum 

şi stabilirea nivelului de salarizare pentru acest personal şi a surselor de 

finanţare a acestor salarii. 

Dl.dep.Petre Movilă informează pe cei prezenţi că, Guvernul nu 

susţine adoptarea prezentei iniţiative legislative, motivând că nu există 

sursele necesare de finanţare. 

Dl.dep.dr.Tudor Ciuhodaru subliniază că situaţia actuală a 

persoanelor vârstnice aflate în imposibilitatea de a se gospodări singure, 

complet lipsite de îngrijirea familiei şi asistenţa la domiciliu pe care ar trebui 

să le-o asigure autorităţile locale, a devenit alarmantă în România. Pe fondul 

unor reglementări permisive şi confuze, numărul persoanelor angajate în 

calitate de îngrijitori la domiciliu pentru persoanele vârstnice a devenit 

extrem de redus, acoperind doar aproximativ 15% din necesar. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu precizează că această situaţie se 

datorează, în principal, atât remuneraţiei scăzute oferite îngrijitorilor la 

domiciliu, cât şi limitelor bugetelor locale din care, în conformitate cu Legea 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, trebuie finanţate 

cheltuielile necesare pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu. 

Calitatea serviciilor de asistenţă socială reprezintă un reper esenţial 

pentru nivelul de civilizaţie al unei societăţi, subliniază Dl.dep.dr.Horia 

Cristian. În condiţiile în care media europeană a remuneraţiilor lunare oferite 

îngrijitorilor la domiciliu depăşeşte 1000 euro, salariile lunare alocate în 

România pentru aceleaşi servicii, în cuantum de 150-200 euro, sunt complet 

insuficiente, descurajând identificarea şi pregătirea unor persoane 

competente, capabile să furnizeze servicii de îngrijire decente. 
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Pentru aceste motive, dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, propune avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 

Cu majoritate de voturi, Comisia pentru sănătate şi familie, 

hotărăşte, avizarea favorabilă a proiectului de lege aflat în discuţie. 

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

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al patrulea 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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