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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei este prezent,  în calitate de invitat,  dl.Codrin 

Scutaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei,  Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de 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, se 

amână, 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). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că 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 au avizat 

favorabil proiectul de lege. 
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Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisia 

pentru învăţământ au emis aviz negativ asupra proiectului de lege, 

informează domnia sa. 

Dl.Codrin Scutaru solicită cuvântul şi menţionează că Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nu susţine 

proiectul de lege, întrucât se află în dezbatere publică un proiect de lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, unde este introdusă o Secţiune specială 

destinată categoriei copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

Proiectul de lege urmează să fie supus aprobării Guvernului, în funcţie de 

finalizarea procesului de reavizare interministerială. Totodată, acest proiect 

de lege a fost avizat inclusiv de Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege, şi întocmirea unui 

raport, în acest sens. 

 

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

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

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

bugetare ( PLx 38/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că 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, conchide domnia sa. 

 3



În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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