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S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din perioada 26  – 28.02.2013 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 

26.02.2013 între orele 14,00-18,00, în ziua de 27.02.2013 între orele  10,00 -

15,00 şi în ziua de 28.02.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi:     

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea 

reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar 

redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de 

bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea  ( PLx 16/2013). 

2.  Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind protecţia 

copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate    ( PLx 

100/2012). 

3.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare ( PLx 38/2013). 

 



La solicitarea Ministerului Sănătăţii, punctul 1 al ordinii de zi a fost 

amânat, cu unanimitate de voturi, până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind protecţia 

copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate  ( PLx 100/2012). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare protecţia 

minorilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar, la muncă, în străinătate, 

urmărind crearea unui cadru normativ care să asigure o mai bună 

monitorizare a copiilor neglijaţi , stabilirea atribuţiilor organelor 

administraţiei publice locale privind ocrotirea şi promovarea intereselor 

copilului, precum şi realizarea unor campanii de informare şi conştientizare  

cu privire la efectele migraţiei părinţilor, asupra copiilor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

propunerea legislativă în şedinţa din 23 aprilie 2012. 

Comisia pentru drepturile omului şi Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisia 

pentru învăţământ au emis aviz negativ asupra proiectului de lege. 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice nu susţine proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege . 

 

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

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

 2



Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare ( PLx 38/2013). 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri fiscal – 

bugetare, în sensul îmbunătăţirii cadrului legal existent, intervenindu-se şi 

asupra mai multor acte normative. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege  în şedinţa din 11 februarie 2013 . 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au hotărât , în 

unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Aurel Nechita, dna.dep. Sonia-Maria 

Drăghici , dna dep. Camelia Khraibani , dna.dep. Lucreţia Roşca, dna 

dep.Necviser Zaharcu, dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep. Corneliu Florin 

Buicu , dl.dep.Iulian Dumitru Popescu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dl.dep.Cristian Horia , dl.dep.Călin 

Potor, dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL), dna dep.Camelia Margareta Bogdănici, dl.dep.Petru 

Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L)   ,  dl.dep. Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar 

al PC) ,  fiind absenţi dl.dep.Tudor Ciuhodaru , dl.dep.Radu Mihai Popa 

(Grup Parlamentar al PP-DD).   

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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