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S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din perioada 8-10 iunie 2010 

  
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 8.06.2010 între orele 14,00 - 18,00, în ziua 

de 9.06.2010 între orele 14,00 – 18,30 şi în ziua de 10.06.2010 

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

 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

ratificarea Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă 

spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 

septembrie 2007 (PL-x 352/2010), sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
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2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2010 pentru modificarea 

Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice (PL-x163/2010). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului (Pl-x 30/2010), sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 

4. Diverse. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de dna. dep. Rodica 

Nassar, preşedintele Comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

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

Lege privind ratificarea Convenţiei privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea 

Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, 

deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România 

la 26 septembrie 2007, cu care este sesizată în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

ratificarea Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 13 decembrie 2006 şi semnată 
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de România la 26 septembrie 2007, intrată în vigoare la 3 mai 

2008. 

Convenţia reprezintă o înţelegere internaţională 

multilaterală, încheiată la nivel de stat, care, prin obiectul său de 

reglementare intră sub incidenţa art.19 alin.(1) din Legea 

nr.590/2003 privind tratatele, urmând a fi supus ratificării, prin 

lege, de către Parlament. 

Prin adoptarea prezentei Convenţii se are în vedere 

asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru a se elimina 

discriminarea, pe criterii de dizabilitate, de către orice persoană, 

organizaţie sau întreprindere privată.  

Persoanele cu dizabilităţi vor avea un acces facil la 

informaţiile privind dispozitivele de suport pentru mobilitate, 

precum şi dispozitivele şi tehnologiile asistate de către 

calculator inclusiv din cele mai noi tehnologii. 

  În finalul acestor dezbateri, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate  de voturi, 

adoptarea proiectului de lege în forma prezentată şi întocmirea 

unui raport preliminar. 

 

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

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2010 pentru 

modificarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice  

(PL-x163/2010). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr.178/2000 privind produsele cosmetice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

revizuirea unor prevederi referitoare la folosirea, etichetarea şi 

ambalarea substanţelor din amestecurile ce formează produsele 

în cauză şi pentru transpunerea în legislaţia naţională a 

dispoziţiilor cuprinse în Directiva 2008/112/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului, care a modificat Directivele 

76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului şi 

Directivele 2000/53/CE, 2002/96/CE şi 2004/42/CE ale 

Parlamentului European şi ale Consiliului pentru a le adapta la 

Regulamentul CE nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea 

şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie, a hotărât, cu unanimitate de voturi, admiterea 

proiectului de lege în forma adoptată de către Senat. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului, cu care este sesizată, în comun, cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 
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privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării 

indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi persoanelor 

care au o vechime în muncă de cel puţin 10 ani, dar care nu au 

stagiu complet de cotizare în ultimele 12 luni anterioare naşterii 

copilului. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a întocmit un 

raport preliminar de respingere.  

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia a hotărât, 

cu 8 voturi pentru, 6 împotrivă şi 1 abţinere, respingerea 

iniţiativei legislative aflată în discuţie 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. 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar 

al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

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

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 + PC ), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ),  dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) şi dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup 

Parlamentar al PD-L)  . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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