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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 5.04.2011 între orele 14,00 – 19,00, în ziua 

de 6.04.2011 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 7.04.2011 

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

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2011 pentru 

modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 

familiei ( PL x 159/2011). 

2. Continuarea dezbaterilor în fond, 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       

( Plx 408/2010) sesizare în comun cu Comisia pentru 



administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia 

pentru susţinerea familiei (PL x 159/2011). 

Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se preconizează 

următoarele schimbări: 

- diminuarea perioadei de verificare a situaţiei socio-

economice a familiei prin anchetă socială dispusă de primar de 

la 15 zile, la 10 zile de la depunerea cererii de către solicitant; 

- reglementarea acordării dreptului la alocaţia pentru 

susţinerea familiei începând cu luna depunerii cererii şi nu cu 

luna următoare cum era reglementat anterior, respectiv cu luna 

ianuarie pentru cei care depun cererea în această lună 

- reglementarea plăţii drepturilor de alocaţie pentru 

susţinerea familiei în luna următoare celei pentru care s-a stabilit 

dreptul, pentru evitarea formării de debite în situaţia 

modificărilor în componenţa familiei şi veniturile acesteia ce ar 

putea conduce la acordarea de drepturi nejustificate. 
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Proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată, prin aprobare tacită. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei, 

au hotărât, cu 11 voturi pentru, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege. 

 

La punctul doi al ordinii de zi  a avut loc continuarea 

dezbaterilor în fond, 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 ( Plx 408/2010) , 

cu care suntem sesizaţi în comun cu Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

Dezbaterile asupra proiectului de lege au fost reluate de la 

nr.crt.26, punctul 11, articolul 170. 

În cursul dezbaterilor pe articole asupra proiectului de 

lege, au fost examinate, un număr de 49 de amendamente, 

depuse de către membrii ai Comisiei pentru sănătate şi familie, 

ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul 

Justiţiei (Administraţia Naţională a Penitenciarelor), precum şi 

 3



Serviciul Român de Informaţii, dintre care 45 au fost aprobate, 

iar 4 au fost respinse. 

Discuţiile asupra proiectului de lege s-au oprit la punctul 

38 din ordonanţa de urgenţă. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie 

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 

 

La lucrările comisiei au participat 12 deputaţi după cum 

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

dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), dl.dep. Ibram 

Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

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

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

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

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L),  

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

dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre 

Elena Cristina  ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Petru 

Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L)  fiind absenţi dl.dep.Iosif 
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Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Florian 

Popa ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) şi  dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  

( Grup Parlamentar al PD-L). 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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