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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada 22 - 24  martie  2011 

 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 22.03.2011 între orele 14,00 – 19,00, în ziua 

de 23.03.2011 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 24.03.2011 

între orele 9,00 – 12,00, având următoarea ordine zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

ratificarea Convenţiei europene revizuită în materia adopţiei de 

copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de 

România la Strasbourg la 4 martie 2009 ( PL x 79/2011) . 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor  (PL x 81/2011). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

exercitarea activităţilor cu caracter sexual autorizate                    

(Pl x 96/2011). 



4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi 

completările ulterioare (Plx 49/2011) . 

5. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii  (PL x 629/2008). 

6. Dezbateri, în fond, asupra proiectului  de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PL x 427/2007). 

7. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării (Plx 

408/2010)  - sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

8. Diverse. 

9. Studiu individual. 

  

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru ratificarea Convenţiei europene revizuită în materia 

adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi 
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semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009                      

(PL x 79/2011), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

sesizată. 

Proiectul de lege se înscrie, pe de o parte, pe linia 

preocupării constante a României de aliniere a legislaţiei interne 

la legislaţia comunitară, iar pe de altă parte, reprezintă o 

expresie a preocupării pentru implementarea adecvată a 

drepturilor copiilor aşa cum sunt acestea enunţate de către 

Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, în 

special a articolului 21. 

Printre noile prevederi introduse în Convenţie se numără 

următoarele: 

• Solicitarea consimţământului tatălui biologic al 

copilului inclusiv în situaţia copiilor născuţi din afara căsătoriei; 

• Echilibrarea relaţiei între dreptul copilului de a-şi 

cunoaşte identitatea şi dreptul părinţilor biologici de a-şi păstra 

anonimatul; 

• Vârsta minimă a adoptatorului poate fi stabilită între 

18 şi 30 de ani; 

• Posibilitatea de a adopta un copil de către două 

persoane de sex diferit care au încheiat un parteneriat înregistrat 

(atunci când există reglementată o astfel de instituţie); 

• Se conferă posibilitatea statelor care doresc aceasta, 

de a extinde sfera de aplicare a prevederilor Convenţiei la 

categoria cuplurilor necăsătorite dare care trăiesc într-o relaţie 
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stabilă. De asemenea, se oferă statelor libertatea de a decide 

dacă extind sau nu posibilitatea de a adopta şi la cuplurile de 

acelaşi sex care sunt căsătorite sau care au încheiat un 

parteneriat înregistrat. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu 10 voturi pentru şi 4 abţineri, avizarea negativă a 

proiectului de lege.  

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 

creşterea copiilor (PL x 81/2011), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 

concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor, 

rezultat din necesitatea regândirii programului pentru acordarea 

acestora din punct de vedere al perioadei de acordare, a 

condiţiilor de eligibilitate, precum şi a cuantumurilor acordate, 

conform programului anti-criză susţinut de Fondul Monetar 

Internaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege, în forma iniţială, în condiţiile articolului 115 

alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată, 

prin aprobare tacită. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu 8 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, avizarea 

negativă a proiectului de lege. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind exercitarea activităţilor cu caracter sexual 

autorizate  (Pl x 96/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect,  reglementarea  

modalităţii de exercitare a activităţilor cu caracter sexual 

autorizate, în scopul sporirii controlului bolilor cu transmitere 

sexuală, al oferirii unei protecţii sociale persoanelor care 

practică prostituţia şi pentru crearea condiţiilor pentru reducerea 

numărului infracţiunilor conexe prostituţiei. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 2 martie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 

legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii 
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legislative pentru modificarea Legii nr.263 din 19 iulie 2007 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu 

modificările şi completările ulterioare (Plx 49/2011), Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare 

şi vizează reducerea perioadei de şedere în creşe a copiilor, 

respectiv de la vârste cuprinse „între 3 luni şi 4 ani” la vârste 

cuprinse „între 0 şi 3 ani”, conform principiilor de reaşezare a 

nivelurilor de învăţământ, precum şi de reorganizare a grupelor 

de vârstă şi dezvoltare psihomotorie a copiilor, potrivit noilor 

reglementări prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii  (PL x 629/2008), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 

 6



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

creării cadrului legal pentru reorganizarea instituţională a 

Ministerului Sănătăţii, în scopul gestionării mai eficiente a 

resurselor umane şi financiare din acest domeniu, precum şi 

pentru aplicarea Regulamentului CE nr.1901/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului privind medicamentele 

de uz pediatric, cu modificările şi completările ulterioare, şi a 

Regulamentului CE nr.1394/2007 al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind medicamentele pentru terapie avansată 

care aduc modificări Directivei 2001/83/CE de instituire a unui 

cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 

octombrie 2008. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.17573/15.03.2011, solicită membrilor comisiei adoptarea 

proiectului de lege în forma promovată de către Guvern, având 

în vedere că această ordonanţă şi-a produs efectele juridice încă 

din anul 2008. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere, adoptarea proiectului 

de lege în forma înaintată de către Guvern. 

 

 7



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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului  de 

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PL x 427/2007). 

Ordonanţa de urgenţă are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea art.48 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, intervenţiile legislative vizând o mai eficientă 

reglementare a programelor naţionale de sănătate. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30 

mai 2007. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a întocmit un 

aviz favorabil asupra proiectului de lege, cu amendamente. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.17573/15.03.2011, solicită membrilor comisiei adoptarea 

proiectului de lege în forma promovată de către Guvern, având 

în vedere că această ordonanţă şi-a produs efectele juridice încă 

din anul 2007. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere, adoptarea proiectului 

de lege în forma înaintată de către Guvern. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de 
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Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării (Plx 

408/2010)  - sesizare în comun cu Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 

descentralizării, intervenţiile legislative vizând, potrivit Notei de 

fundamentare, „creşterea implicării autorităţilor administraţiei 

publice locale în coordonarea activităţii spitalului şi stabilirea 

cadrului legal pentru gestionarea eficientă a asistenţei medicale 

acordată în unele unităţi sanitare cu paturi”. Totodată, este 

propusă stabilirea unei noi clasificări a spitalelor, în funcţie de 

competenţe, precum şi a modalităţii de plată a obligaţiilor 

restante la furnizorii de medicamente, materiale sanitare şi 

utilităţi. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.13431/28.02.2011 susţine adoptarea proiectului de lege, cu 

amendamentele pe care le-a înaintat comisiei. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, precum şi Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi, au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, cu care este sesizată în comun, 
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a întocmit un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege, 

cu amendamente. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, continuarea dezbaterilor pe 

marginea proiectului de lege, la viitoarea şedinţă a comisiei. 

 

La punctul opt „Diverse” al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la audieri ale reprezentanţilor 

Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie, cu 

privire la semnarea, de către aceştia, a contractului-cadru de 

furnizare servicii medicale şi a normelor metodologice de 

aplicare, pe care le consideră ca nesatisfăcătoare. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 15 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD), 

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

Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 
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dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), 

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

Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD ),  dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici (Grup Parlamentar al PSD), dna. dep.Diana 

Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. Lucreţia 

Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre Elena 

Cristina  ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Derzsi Ákos ( 

Grup Parlamentar al UDMR ) şi fiind absentă dna.dep. Monica 

Maria Iacob Ridzi  ( Grup Parlamentar al PD-L). 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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