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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2006 pentru 
modificarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie 
sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, 
precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 
terapeutice ( PLX 230/2006), adoptat de către Senat în şedinţa din 30 martie 
2006 şi  trimis comisiei  spre examinare,  în fond,  în procedură de urgenţă, cu 
adresa nr.PLX  230 din 5 aprilie 2006, Camera Deputaţilor fiind  Cameră 
decizională. 
 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PLX 230/19.04.2006 şi avizul Consiliului 
Legislativ nr.253/16.02.2006. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile articolului 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 
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R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr.282/2005 privind 

organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 

securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice 
 ( PLX 230/2006) 

 
 

1. Cu adresa nr.PLX  230  din 5 aprilie 2006, Comisia pentru sănătate şi 
familie a fost sesizată cu dezbaterea , în procedură de urgenţă, a proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 
pentru modificarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de 
transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine 
umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea 
utilizării lor terapeutice ( PLX 230/2006), adoptat de către Senat în şedinţa din 
30 martie 2006,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PLX 230/19.04.2006 şi avizul Consiliului 
Legislativ nr.253/16.02.2006. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea cuprinsului 
art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie 
sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi 
asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice. S-a 
avut în vedere că punerea în aplicare a prevederilor art.16 este de competenţa 
mai multor ministere şi, în consecinţă, drepturile şi obligaţiile donatorilor trebuie 
să fie aprobate prin hotărâre a Guvernului . 

În acest context, intrarea în vigoare a Legii nr.282/2005 la termenul 
prevăzut poate genera riscul apariţiei unei crize de sânge în unităţile sanitare cu 
paturi, ca urmare a scăderii numărului de donatori, neexistând posibilităţi de 
motivare a lor, ceea ce va influenţa în mod negativ desfăşurarea actului medical 
în condiţii de maximă siguranţă şi fără pericolul pierderii de vieţi omeneşti. 
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Pentru evitarea acestor disfuncţii se impune suspendarea temporară a aplicării 
legii menţionate, până la 30 septembrie 2006, cu excepţia art.46.  

Având în vedere necesitatea asigurării finalizării cadrului normativ 
secundar în domeniul transfuziei sanguine, în contextul procesului de reformă în 
sistemul sanitar, Comisia pentru sănătate şi familie propune Plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege, care face obiectul 
raportului. 

2. Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare , potrivit 
prevederilor articolului 73  din Constituţia României, republicată. 

3. La lucrările comisiei din ziua de 12.09.2006 au fost prezenţi 17 
deputaţi, neînregistrându-se absenţi. 

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 
4. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată 

şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune Plenului  
Camerei Deputaţilor admiterea fără modificări a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru 
modificarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie 
sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, 
precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 
terapeutice ( PLX 230/2006), în forma adoptată de către Senat. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 
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