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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de  26 şi 27 iunie  2013  
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 
membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 
preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în calitate de invitaţi: 
- dl.Francisk Chriac, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 
- dl.Septimiu Buzaşu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Transporturilor. 
Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 
 
 
1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei 
sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății ( PLx 103/2013 ) – 
sesizare în comun cu Comisia pentru industrii . 

 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( Plx 213/2013).  

 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului ( PLx 215/2013). 
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 
dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare 
proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății ( PLx 103/2013 ) – sesizare în comun 
cu Comisia pentru industrii . 

 
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că 

proiectul de  lege are ca obiect de reglementare  transferul a 13 unităţi 
sanitare cu  paturi din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea 
Ministrului Sănătăţii şi  desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a 
Ministerului  Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi 
preluarea activităţii acesteia de către Casa Naţională a Asigurărilor de 
Sănătate, respectiv de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului 
Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 martie 2013. 
          Comisia juridică, Comisia pentru buget, precum şi Comisia pentru 
muncă  au avizat favorabil proiectul de lege. 
          Comisia pentru industrii a întocmit un raport preliminar de adoptare, 
cu amendamente. 
          De asemenea, Ministerul Sănătăţii propune modificarea a trei articole 
din proiectul de lege. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi se declară nemulţumit, 
întrucât în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor au rămas doar 
două spitale, şi acelea din Bucureşti. Totodată, domnia sa doreşte să 
cunoască dacă s-a încheiat un protocol între Ministerul Sănătăţii şi 
Ministerul Transporturilor. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu solicită cuvântul şi precizează că cele 
două spitale rămase în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor 
beneficiază de programe europene. 

Dl.Septimiu Buzaşu solicită cuvântul şi solicită amânarea dezbaterilor 
asupra proiectului de lege până în sesiunea următoare, astfel încât Ministerul 
Transporturilor să beneficieze de timpul necesar pentru a urmări dacă textul 
ordonanţei este corect şi dacă amendamentele depuse mai sunt necesare. 

În acest sens, dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi propune 
Ministerului Transporturilor să ia în calcul dacă se poate păstra un număr de 
4 spitale în această reţea sanitară. 

Dl.Septimiu Buzaşu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 
Transporturilor se va gândi la propunerea dl.dep.Petre Movilă de a se păstra 
4 spitale în reţea, iar referitor la protocoalele dintre Ministerul 
Transporturilor şi Ministerul Sănătăţii, domnia sa informează că acestea au 
fost semnate şi cuprind toate capitolele specificate în ordonanţa de urgenţă. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor ( Plx 213/2013).  

 
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, în sensul de a se renunţa la 
obligaţia de a impune ambilor părinţi să beneficieze de concediul pentru 
creşterea copilului, urmând ca acest lucru să aibă doar caracter facultativ, 
părinţii fiind cei care urmează să opteze pentru acest drept. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 11 iunie 2013. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului         
( PLx 215/2013). 

 
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul 

de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, 
intervenţiile legislative preconizate vizând asigurarea unei mai bune protecţii 
a drepturilor copilului şi delimitarea mai clară a atribuţiilor şi competenţelor 
care revin autorităţilor în cadrul acestui proces, ţinând cont şi de necesitatea 
corelării dispoziţiilor actuale cu cele ale noului Cod civil. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 10 iunie 2013. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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