Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr.4c-8 /284 / 12 decembrie 2013

PROCES VERBAL
a lucrărilor comisiei din perioada 9 – 12 decembrie 2013

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 17
membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.
Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar,
preşedintele comisiei.
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea
ordine de zi:
1.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri
fiscal-bugetare

pentru

îndeplinirea

unor

angajamente

convenite

cu

organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative ( PLx 426/2013) .
2.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru susţinerea

creşterii natalităţii ( Plx 439/2013) .
3.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind adopţia în

România ( Plx 506/2013).

4.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea

alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice ( Plx 522/2013).
5.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea

şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( Plx 533/2013).
La primul punct al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la
dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscalbugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele
internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative ( PLx 426/2013) .
Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul
de lege are ca obiect adoptarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea creării
unui cadru legal aplicabil tuturor instituţiilor şi entităţilor publice care să
asigure implementarea şi funcţionarea sistemului naţional de verificare,
monitorizare, raportare şi control a situaţiilor financiare, angajamentelor
legale şi bugetelor entităţilor publice, sistem ce va asigura integrarea cu
sistemul de plăţi al Trezoreriei statului.
Se preconizează, de asemenea, modificarea şi completarea Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi modificarea Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 octombrie
2013.
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Ministerul Finanţelor Publice susţine adoptarea proiectului de lege.
În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie hotărăsc , cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
La punctul doi al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la
dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru susţinerea creşterii
natalităţii ( Plx 439/2013) .
Dna.dep.Rodica

Nassar,

preşedintele

comisiei

informează

că,

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare susţinerea creşterii
natalităţii, măsurile preconizate în vederea acestui obiectiv fiind scutirea de
impozit pe veniturile din salarii, scutirea de la plata impozitului pentru o
singură clădire şi un singur teren şi subvenţionarea, de la bugetul de stat, a
dobânzii la un singur credit ipotecar în valoare de maxim 50.000 euro,
facilităţi de care urmează să beneficieze, fără discriminare, orice cetăţean
român care este părintele natural a cel puţin 3 copii.
Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 29
octombrie 2013.
Ministerul Finanţelor Publice nu susţine adoptarea propunerii
legislative, întrucât aceste măsuri ar presupune un impact financiar negativ,
de aproximativ 300 milioane lei, ceea ce bugetul aprobat pentru anul 2014
nu permite acest lucru. Totodată, în acest moment există o facilitate acordată
acestui domeniu.
În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie hotărăsc , cu majoritate de voturi, avizarea negativă a
propunerii legislative.
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La punctul trei al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la
dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind adopţia în România
( Plx 506/2013).
Dna.dep.Rodica

Nassar,

preşedintele

comisiei

informează

că

propunerea legislativă are ca obiect instituirea unui nou cadru legal în
domeniul adopţiilor, urmând ca reglementările actuale cuprinse în Legea
nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei să fie abrogate.
Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 12
noiembrie 2013.
Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative.
În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie hotărăsc , cu majoritate de voturi, avizarea negativă a
propunerii legislative.
La punctul patru al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la
dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9
din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice ( Plx
522/2013).
Dna.dep.Rodica

Nassar,

preşedintele

comisiei

informează

că,

propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.9 alin.(2) din Legea
nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel încât de serviciile sociale şi
sociomedicale să beneficieze, fără plata contribuţiei, persoanelor vârstnice
care nu au venituri sau ale căror venituri sunt mai mici decât triplul venitului
net lunar luat în calcul la stabilirea ajutorului social pentru o singură
persoană.
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Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18
noiembrie 2013.
Dl.dep.Florin Buicu solicită cuvântul şi precizează că este de acord cu
adoptarea iniţiativei legislative, cu observaţiile din punctul de vedere al
Guvernului.
În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie hotărăsc , cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
La punctul cinci al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la
dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea şi
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor ( Plx 533/2013).
Dna.dep.Rodica

Nassar,

preşedintele

comisiei

informează

că,

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr.132/2011, în vederea acordării unui concediu
pentru creşterea copilului în vârstă de până la 3 ani, respectiv 4 ani în cazul
copilului cu handicap, persoanelor care au adoptat un copil cu vârsta mai
mare de un an, precum şi acordarea unei indemnizaţii lunare persoanelor
care au adoptat copilul, precum şi dreptul la concediu fără plată pentru
creşterea copilului până la vârsta de 4 ani, respectiv 5 ani în cazul copilului
cu handicap. Totodată, propunerea legislativă preconizează şi posibilitatea
acodării unei

indemnizaţii lunare bunicului care supraveghează nepotul

după împlinirea vârstei de un an, respectiv 2 ani.
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Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 19
noiembrie 2013.
În urma dezbaterilor care au avut loc , membrii Comisiei pentru
sănătate şi familie hotărăsc , cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
propunerii legislative.

PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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