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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de  20 şi 21 noiembrie  2011 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 20.12.2011 între orele 16,00 – 19,00 şi în ziua de 21.12.2011 

între orele 9,00 – 12,30, având următoarea ordine zi:                   

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor       

( Plx 658/2011). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii 

(PLx718/2011). 

3. Continuarea dezbaterilor 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 ( PL x 408/2010 ) – sesizare în 



comun cu Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 

privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 

2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor    ( Plx 658/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, în vederea 

amânării datei de aplicare a actului normativ de bază, respectiv, de la 

1 ianuarie 2011 la 1 octombrie 2011. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 

14 noiembrie 2011, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (1 abţinere), avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (PLx 

718/2011). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii nr.53/2003 – codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare, propunându-se ca ziua de 7 aprilie (Ziua Mondială a 

Sănătăţii)  să fie declarată zi de doliu naţional. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit 

prezentul proiect de lege în forma iniţială, în şedinţa din 28 noiembrie 

2011. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de lege. 

De asemenea, Guvernul nu susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de 

lege. 

 

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

familie a procedat la continuarea dezbaterilor 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 ( PL x 408/2010 ), cu 

care este sesizată în comun cu Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

sănătăţii în vederea descentralizării, intervenţiile legislative vizând 

creşterea implicării autorităţilor administraţiei publice locale în 
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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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 24 august 2010. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială au avizat favorabil proiectul de Lege. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.56420/3.10.2011 susţine adoptarea proiectului de lege, cu 

modificările aduse în raportul preliminar, care face obiectul 

materialului de lucru. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membri celor două 

comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 

asupra proiectului de lege, până la o şedinţă ulterioară. 

 
 

La lucrările comisiei din au participat 13 deputaţi după cum 

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

dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), 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), dna.dep. Sonia-Maria Drăghici (Grup 
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Parlamentar al PSD), dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL), dna.dep. Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al 

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

Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dl.dep. 

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.Petru Movilă          

( Grup Parlamentar al PD-L)  şi dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup 

Parlamentar al PD-L) , fiind absenţi dna.dep. Monica Maria Iacob 

Ridzi  ( Grup Parlamentar al PD-L) , dna.dep. Dobre Elena Cristina     

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

al UDMR ) şi dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al 

PD-L). 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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