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PROCES VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de 27 şi 28.02.2007

La lucrările comisiei sunt prezenţi 14 deputaţi, un deputat fiind
absent motivat.
La lucrările comisiei participă, în calitate de invitat, domnul Ervin
Szekely , secretar de stat al Ministerului Sănătăţii Publice.
Lucrările sunt conduse de domnul deputat Ovidiu Brînzan,
vicepreşedintele comisiei.
Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:
1. Continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind
exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din România (PLx 178/2006).
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind organizarea şi
funcţionarea creşelor (PLx 16/2007).

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei
vitivinicole, nr.244/2002 (PLx 18/2007).
4. Diverse.
5. Studiu individual.
La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a
procedat la continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind
exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din România (PLx 178/2006).
După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , Ministerul Sănătăţii Publice
a înaintat o serie de amendamente de formă care pot fi însuşite de către
comisie. Aceste amendamente vizează, în special, claritatea exprimării.
Domnia sa acordă cuvântul domnului Ervin Szekely, secretar de stat al
Ministerul Sănătăţii Publice.
Punctul de vedere al Ministerul Sănătăţii Publice este exprimat prin
adresa nr.MC 7341 din 5.07.2005, arată domnul Ervin Szekely.
De asemenea, o mare parte dintre aceste amendamente ale Ministerului
Sănătăţii Publice se regăsesc în materialul de lucru aprobat şi prezentat de
către comisie, conchide domnia sa.
În continuare, dl.dep.dr.Nechita Aurel prezintă comisiei o serie de
amendamente asupra propunerii legislative care i-au fost înaintate de către
Asociaţia Naţională a Tehnicienilor Dentari filiala Galaţi – Brăila.
Aceste amendamente, arată domnia sa, vizează în principal ca, în mod
obligatoriu, comanda scrisă eliberată de medicul dentist să conţină parafa şi
semnătura acestuia.
Comisia pentru sănătate şi familia a aprobat, în unanimitate, aceste
amendamente care vor face obiectul raportului.
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La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a
procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii legislative privind
organizarea şi funcţionarea creşelor (PLx 16/2007), Camera Deputaţilor
fiind prima Cameră sesizată.
După cum arată dl.dep.dr.Luchian Ion, legislaţia română în domeniul
protecţiei drepturilor copilului s-a specializat în special asupra situaţiei
copilului aflat în dificultate. Astfel, în prezent, legislaţia actuală a plasat întrun con de umbră, nemeritat, situaţia copilului ai cărui susţinători legali sunt
implicaţi activ în creşterea şi educarea lui.
În argumentarea necesităţii unei forme privind sistemul de îngrijire,
asistenţă şi educare a copiilor, datele statistice menţionează faptul că 41,8%
din numărul total al persoanelor active profesional (din segmentul de vârstă
16-62 ani) au în îngrijire copii. Din totalul persoanelor active profesional
318.000 apelează pentru îngrijirea copilului de servicii de îngrijire de natură
instituţionalizată (creşă, grădiniţă semi-internat, internat) sau asigurate de
persoane fizice (bonă/dădacă/baby-sitter).
Cu toate că nevoia de creşă este mare, din punct de vedere legislativ
această problemă este inexistentă. Prin art.44 al Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii este abrogată Legea nr.3/1978 privind
asigurarea sănătăţii populaţiei, care definea în cuprinsul art.34-35 noţiunea
de creşă şi leagăn.
De asemenea, Hotărârea Guvernului nr.360/1991 privind organizarea
activităţii creşelor şi grădiniţelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor la
întreţinerea copiilor din aceste unităţi este o reglementare caducă.

3

Faţă de cele prezentate, mai arată domnia sa, iniţiatorul propune prin
prezentul proiect de lege un sistem de îngrijire instituţională a copilului sub
3 ani. Creşa este o instituţie, care furnizează servicii de îngrijire, asistenţă şi
educare a copiilor cu vârste de până la 3 ani.
Pentru prima dată, la acest nivel de vârstă este inclus un program de
educaţie timpurie. Pentru realizarea acestui obiectiv, proiectul de lege
stabileşte încadrarea în creşă de personal specializat în educaţie timpurie,
denumit educator-puericultor. Specializarea, perfecţionarea sau reconversia
profesională se realizează potrivit legislaţiei formării profesionale a
adulţilor.
Un aspect important pentru organizarea creşei sunt sursele de venit.
Potrivit acestui proiect legislativ creşele pot obţine venituri din cedarea
folosinţei spaţiului propriu.
De asemenea, o prevedere nouă adusă de prezentul proiect de lege o
reprezintă utilizarea contribuţiei susţinătorului legal al copilului pentru
acoperirea cheltuielilor de îngrijire şi educare acestuia, nu doar pentru hrană
ca în prezent, datorită nevoii de susţinere financiară a creşei şi din surse
extrabugetare, pentru micşorarea presiunii bugetare. Un aflux sporit de
venituri în creşă îl vor aduce tichetele de creşă, a căror valoare este de 300
lei.
O altă prevedere a proiectului de lege este posibilitatea reducerii
cuantumului contribuţiei susţinătorului legal al copilului, dacă acesta mai are
în întreţinere un copil care urmează o formă de învăţământ, prin hotărâre a
consiliului local.
În cursul anului 2004, intervine dl.dep.dr.Câmpanu Liviu, peste 4.000
de copii de nou-născuţi au fost abandonaţi în maternităţi şi 5.000 în secţiile
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de pediatrie ale spitalelor. Un aspect inovator al proiectului de lege este
înfiinţarea creşelor sociale, susţinute de către consiliul local, în scopul
prevenirii abandonului copiilor. În cazul în care acestea sunt înfiinţate de
persoane juridice sau organizaţii non-profit consiliul local va suporta maxim
75% din alocaţia lunară.
Proiectul de lege reglementează şi situaţia creşelor private înfiinţate de
către societăţi comerciale cu capital de stat, privat, regii autonome şi
organizaţii non-profit sau care funcţionează pe lângă acestea, stabilind
modalitatea de înfiinţare şi organizare a activităţii.
O mare parte a cuprinsului prezentului proiect de lege stabileşte
atribuţiile personalului creşei care intră în contact direct cu copii, precum şi
pe cele ale conducătorului creşei. Acesta din urmă, în cazul creşelor
subordonate consiliului local, încheie un contract de management cu acesta.
De asemenea, sunt precizate evidenţele pe care creşa este obligată să le ţină
pentru o bună monitorizare a evoluţiei copilului precum şi a resurselor
creşei.
Până în anul 2006, arată dl.dep.dr.Nechita Aurel, creşele au aprţinut
spitalelor. După anul 2007, creşele au trecut în subordinea consiliilor locale.
În prezent, din cele 200 de creşe au mai rămas doar 100. La Galaţi, primăria
a preluat în subordine inclusiv personalul sanitar din creşe. Domnia sa
sugerează domnul Ervin Szekely, să analizeze cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetării modul în care se desfăşoară educaţia în creşe şi propune amânarea
dezbaterilor asupra propunerilor legislative.
Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan intervine şi arată că, prin prezenta propunere
legislativă, se prevede subordonarea creşelor atât de către Ministerul
Sănătăţii Publice cât şi faţă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. O dublă
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subordonare este păguboasă, subliniază domnia sa. Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan
propune, de asemenea, amânarea dezbaterilor asupra propunerii legislative.
Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.Movilă Petru.
Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, amânarea
dezbaterilor asupra propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea
creşelor (PLx 16/2007).
La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a
procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării
comune a pieţei vitivinicole, nr.244/2002 (PLx 18/2007), adoptat de către
Senat în şedinţa din 20 decembrie 2006.
După cum arată dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan , în procesul de armonizare şi
implementare a acquis-ului comunitar în sectorul vitivinicol a fost adoptată
Legea nr.244/2002 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei
vitivinicole, armonizată cu Regulamentul (CE) al Consiliului Uniunii
Europene nr.1493/1999.
În perioada 2003-2004, ca urmare a analizei Legii nr.244/2002 a viei şi
vinului în sistemul organizării comune pieţei vitivinicole, în cadrul
Proiectului de înfrăţire româno-spaniol ROOO/IB/AG/04 din Programul
PHARE „Armonizarea legislaţiei şi întărirea capacităţii de gestionare a
acquis-ului în domeniul vinului” şi în cadrul misiunilor de evaluare din
2003-2005 a experţilor Uniunii Europene asupra stadiului de adoptare şi
implementare a acquis-ului comunitar au fost identificate unele prevederi
care necesită a fi modificate şi completate.
Prezentul proiect de lege de modificare şi completare a Legii
nr.244/2002 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei
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vitivinicole a fost elaborat cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, fiind
consultaţi membrii Consiliului pe produs „struguri, must, vin, produse pe
bază de vin şi produse procesate” şi organismele parteneriale ale acestuia
pentru a asigura cadrul legal privind organizarea pe filieră a sectorului
vitivinicol şi publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
Proiectul de lege de modificare şi completare a Legii nr.244/2002 a viei
şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole creează
condiţiile tehnice şi organizatorice necesare bunei desfăşurări a campaniei
viticole 2006-2007 precum şi premizele necesare aderării României la
Uniunea Europeană în anul 2007.
Dl.dep.Movilă Petru solicită cuvântul şi arată că, înainte de dezbaterea
proiectului de lege, doreşte o consultare amănunţită cu specialiştii din
domeniul vinificaţiei din judeţul Iaşi. Domnia sa propune amânarea
dezbaterilor asupra proiectului de lege.
Aceeaşi opinie este exprimată şi de către dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan .
În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în
unanimitate, să amâne dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării
comune a pieţei vitivinicole, nr.244/2002 (PLx 18/2007).
La punctul al patrulea al ordinii de zi „Diverse” Comisia pentru sănătate
şi familie, la propunerea dl.dep.dr.Diaconescu Renică , a audiat pe domnul
dr.Ovidiu Cismaru, director, director al Serviciului de Ambulanţă al
Municipiului Bucureşti.
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Domnul Ovidiu Cismaru a prezentat o serie de propuneri care vizează
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, şi care au ca obiect
îmbunătăţirea activităţii de transport sanitar.
Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan

propune organizarea unor audieri privind

modul de desfăşurare a activităţii de transport sanitar, precum şi a relaţiilor
dintre serviciile de ambulanţă şi SMURD.
După încheierea ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat studiu
individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor legislative aflate pe
agenda de lucru a comisiei.

VICEPREŞEDINTE,
DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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