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PROCES VERBAL
al lucrărilor comisiei din perioada 9 – 11 noiembrie 2010

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, membrii ai
Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absenţi 3 deputaţi.
La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat domnul
Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica
Nassar, preşedintele comisiei.
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea
ordine de zi:
1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2010 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale (PL-x 187/2010),
– sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru
îngrijirea copilului preşcolar (PL-x 415/2010) – sesizare în comun cu
Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind
serviciul de asistent familial (PL-x 434/2010) – sesizare în comun cu
Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
4. Diverse.

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2010 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale (PL-x 187/2010),
cu care este sesizată în comun cu Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
către autorităţile administraţiei publice şi locale, cu completările
ulterioare, în sensul stabilirii unor măsuri în domeniul descentralizării
sistemului sanitar.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul
de lege în şedinţa din 13 aprilie 2010.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru
muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege.
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic, cu care suntem sesizaţi în fond, a înaintat un raport
preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma aprobată de către
Senat, informează domnia sa.
Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi subliniază
că, prin prezentul act normativ se stabileşte un termen de transfer al
unităţilor sanitare cu paturi către autorităţile administraţiei publice locale
şi Primăriei Municipiului Bucureşti, până la data de 1.07.2010, întrucât
termenul de 1.01.2010, prevăzut în OUG nr.162/2008, pentru finalizarea
fazelor pilot, a fost depăşit. Domnia sa se pronunţă pentru admiterea
proiectului de lege în forma adoptată de către Senat.
Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei pentru sănătate şi
familie hotărăsc, adoptarea proiectului de lege în forma Senatului şi
întocmirea, în acest sens, a unui raport comun.

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege
pentru îngrijirea copilului preşcolar (PL-x 415/2010), cu care este sesizată
în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că, proiectul
de lege are ca obiect de reglementare îngrijirea copilului preşcolar,
respectiv a celui cu vârsta de până la 7 ani, care nu mai beneficiază de
indemnizaţia prevăzută de Ordonanţa 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 şi completările ulterioare.
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul
de lege în forma iniţială, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a
III-a din Constituţia României, republicată, prin aprobare tacită.
Guvernul nu susţine adoptarea proiectului de lege în forma
prezentată.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi au avizat negativ proiectul de lege.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem
sesizaţi în comun, a înaintat un raport preliminar de respingere a
proiectului de lege, conchide domnia sa.
Dna.dep.Diana Tuşa solicită cuvântul şi precizează că ideea în
sine este bună, dar că iniţiativa legislativă prezintă o serie de erori de
natură juridică.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi
familie hotărăsc, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege
pentru îngrijirea copilului preşcolar şi întocmirea, în acest sens, a unui
raport comun.
La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi
familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege
privind serviciul de asistent familial (PL-x 434/2010), cu care este
sesizată în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul
de lege are ca obiect de reglementare serviciul de asistent familial, ce
constă în îngrijirea şi educarea copiilor pe timpul zilei de către bone,
meserie care în prezent nu este recunoscută oficial, aşa cum se arată în
Expunerea de motive.
Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege.
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil
proiectul de lege.
Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi precum
şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au acordat avize
negative asupra proiectului de lege.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu care suntem
sesizaţi în comun, a înaintat un raport preliminar de respingere a
proiectului de lege, informează domnia sa.
Dl.dep.Petre Movilă, în calitate de co-iniţiator, subliniază că
reglementarea acestei activităţi este necesară. În opinia domniei sale,
această problematică poate fi reglementată printr-o altă propunere mai
cuprinzătoare.
Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici salută această iniţiativă, pe care
o consideră bine intenţionată, deşi cuprinde o serie de neclarităţi.
Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca arată că, pentru înlăturarea oricăror
confuzii titlul trebuie să se afle în corelare cu cuprinsul legii.
Dl.dep.dr.Horia Cristian menţionează că Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului ar trebui să cheltuiască sume
importante pentru copiii preşcolari. În acest sens, ar fi necesară
reglementarea acestei profesii. Domnia sa se pronunţă pentru amânarea
discuţiilor.
Dl.dep.dr.Călin Potor consideră că ideea unei astfel de iniţiative
este bună şi solicită amânarea dezbaterilor în vederea documentării.
Dna.dep.Diana Tuşa subliniază că prezenta iniţiativă reprezintă
un exces de reglementare. Domnia sa menţionează că actualul cadru
juridic permite desfăşurarea unei astfel de activităţi prin firme
specializate.
Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă solicită amânarea dezbaterilor, pentru
invitarea la următoarea şedinţă a reprezentanţilor Autorităţii pentru
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protecţia copilului şi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale.
În opinia dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu, este necesară o
informare clară cu privire la reglementarea acestei profesii în ţările din
Uniunea Europeană.
Dl.dep.Ibram Iusein arată că, într-o primă etapă este necesară
introducerea în nomenclatorul profesiilor a activităţii de bonă.
Dna.dep.dr.Lucreţia

Roşca

apreciază

prezenta

iniţiativă

legislativă, având în vedere că majoritatea părinţilor nu dispun de banii
necesari pentru plata unei bone. De asemenea, există posibilitatea ca
părinţii să nu găsească o persoană potrivită pentru supravegherea şi
educaţia copilului.
Dna.dep.Rodica Nassar subliniază că, părinţii sunt obligaţi să-şi
crească copiii, iar apelarea la o altă persoană reprezintă opţiunea
fiecăruia. În aceste condiţii, statul nu trebuie obligat să plătească aceste
servicii.
Dl.dep.Petre Movilă intervine şi menţionează că nu s-a pus
problema ca statul să plătească aceste servicii. Domnia sa solicită
amânarea dezbaterilor.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei
hotărăsc, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege şi
întocmirea unui raport comun de respingere.
La punctul patru al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele
probleme privind activitatea sa curentă.

PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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