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La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, 

neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 19 voturi pentru, următoarea ordine de zi: 

1.  Dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (Pl-x 39/2009), sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 
 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie sunt deschise de 

către doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, supunând la vot 

ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate. 

 



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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, a propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (Pl-x 39/2009) cu care este sesizată în comun cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, menţionează că 

Senatul a respins această propunere legislativă. 

Domnia sa arată că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare, iniţiatorii urmărind îmbunătăţirea cadrului legal 

în domeniu prin prevenirea îmbolnăvirii mamei şi copilului la naştere, 

precum şi sancţionarea abandonului copilului la naştere, de către mamă. 

Dl.dep.Ion Burnei arată că, după cum reiese şi din Raportul 

comun de respingere nr. 28/67/11.03.2009 înaintat de către Comisia 

pentru sănătate şi familie  şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 

propunerea legislativă este lipsită de obiect din următoarele motive: 

- modificarea propusă la punctul 2 din iniţiativă este deja 

reglementată în legislaţie prin Legea nr.178/2000 privind produsele 

cosmetice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- referitor la punctul 4, serviciile medicale acordate de medicii 

de familie la domiciliul gravidelor şi copiilor, conform Legii nr.95/2006, 

sunt decontate integral din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate ; 

- referitor la punctul 5, conform art.305 din Codul penal, 

părăsirea de către persoana care are obligaţia de întreţinere a celui 

îndreptăţit constituie infracţiune de abandon de familie şi se sancţionează 

cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă. 
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D-na.dep.conf.dr.Sonia Drăghici, reaminteşte că, în şedinţa 

Camerei Deputaţilor  din ziua de 24 martie 2009, plenul a hotărât 

retrimiterea spre reexaminare a propunerii legislative Comisiei pentru 

sănătate şi familie şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 

termenul pentru depunerea raportului suplimentar fiind 8 mai 2009. 

În situaţia în care, nici până în prezent, iniţiatorul nu şi-a 

respectat acest angajament, d-na. deputat Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, propune menţinerea punctului de vedere al celor două comisii 

exprimat în raportul comun de respingere nr. 28/67/11 martie 2009.  

Cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere Comisia pentru sănătate şi 

familie hotărăşte, menţinerea punctului de vedere care a fost exprimat în 

raportul de respingere, fapt care urmează a fi comunicat Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 

La punctul al doilea „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei. 

 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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