
 
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  

Comisia pentru Sănătate şi Familie            Nr. 28/77/28 februarie  2008 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 26-28  februarie 2008 

 
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 26.02.2008, între orele 14,00-18,30, în ziua de 27.02.2008, 

între orele 9,00-15,30 şi în ziua de 28.02.2008, între orele 9,00-

12,00, având următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra propunerii 

legislative pentru completarea Legii nr. 139/1995 a Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România(Plx 896/2007). 

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

organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice 

Judiciare (PLx 18/2008) – în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 
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3. Dezbaterea  şi avizarea proiectului de Lege privind 

prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe şi/sau metode 

interzise (PLx 17/2008). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost deschise 

de către dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, 

supunând la vot ordinea de zi care a fost adoptată în unanimitate. 

 

 La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, 

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.139/1995 

a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România (Plx 896/2007) 

respinsă de către Senat în şedinţa din 12 decembrie 2007, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii nr.139/1995 

a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, iniţiatorii 

vizând finanţarea de la bugetul de stat a drepturilor salariale, 

inclusiv a impozitelor şi taxelor aferente pentru doi salariaţi din 

filialele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie şi din sediul central, 

precum şi acoperirea plăţii TVA-ului, aferentă livrărilor de bunuri, 
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prestărilor de serviciu şi execuţie de lucrări, finanţate integral sau 

parţial din alte surse decât fondurile PHARE, ISPA sau SAPARD. 

În cadrul dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru 

sănătate şi familie a examinat un amendament prin care se dispune 

realizarea atribuţiilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România, prin sume alocate de la bugetul de stat, prin Fondul de 

rezervă aflat la dispoziţia primului ministru. Aceste sume vor 

reprezenta 20% din sumele cheltuite de către SNCRR şi filialele 

sale, în anul financiar anterior. 

În urma discuţiilor care au avut loc s-a stabilit că 

modalitatea de finanţare propusă încalcă statutul SNCRR şi are un 

caracter ocazional. Soluţia privind finanţarea pe bază de programe 

întocmite de SNCRR, prevăzută în legea în vigoare, este corectă şi 

trebuie respectată. 

De asemenea, comisia a aprobat, în unanimitate, un 

amendament care prevede ca, de la bugetul de stat, să se asigure 

acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă livrărilor de 

bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări care sunt 

finanţate integral sau parţial din alte surse decât contribuţia 

financiară a Uniunii Europene (art. 16 alin. (3), nou). 

La finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 
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România(Plx 896/2007) cu amendamentul care va face obiectul 

raportului. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege 

privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date 

Genetice Judiciare (PLx 18/2008) adoptat de Senat în şedinţa din 

17 decembrie 2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 

şi cu care este sesizată, în comun, cu Camera juridică, de disciplină 

şi imunităţi. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor prin care 

se aduc atingeri grave drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei, precum şi siguranţei naţionale, în anul 2003, a fost 

înfiinţat  Laboratorul de Analize Genetice Judiciare care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul Institutului de Criminalistică – 

Inspectoratul General al Poliţiei Române. 

În vederea utilizării probatoriului ştiinţific, indispensabil 

actului justiţiei, pentru identificarea victimelor şi autorilor 

infracţiunilor, sunt genotipate probele biologice recoltate din 

câmpul infracţiunii alături de probele de referinţă recoltate de la 

persoanele  ce fac parte din cercul de suspecţi. 

În anul 2006, s-au încheiat două programe prin care au fost 

achiziţionate echipamente, tehnologice, software, reactivi şi 
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consumabile în vederea constituirii Sistemului Naţional de Date 

Genetice Judiciare. 

Sub aspectul conţinutului său, proiectul de lege privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice 

Judiciare stabileşte condiţiile în care pot fi prelevate probe 

biologice de la anumite categorii de persoane fizice sau din urmele 

biologice recoltate la locul comiterii unor infracţiuni, în vederea 

determinării profilului genetic, precum şi condiţiile în care pot fi 

prelucrate datele cuprinse în Sistemul Naţional de Date Genetice 

Judiciare. 

În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a hotărât, în 

unanimitate, eliminarea alin. (3) al art. 11 din proiectul de lege, 

precum şi reformularea alin. (4) al aceluiaşi articol. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, 

în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 

Naţional de Date Genetice Judiciare (PLx 18/2008), cu 

amendamentele prezentate care vor face obiectul raportului comun. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a 

proiectului de Lege privind prevenirea şi combaterea traficului 

ilicit de substanţe şi/sau metode interzise (PLx 17/2008). 
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După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, aria de răspândire a substanţelor şi metodelor interzise a 

devenit, în ultimii ani, din ce în ce mai extinsă, utilizarea acestora 

punând în pericol sănătatea, precum şi principiile etice şi educative 

consacrate la nivel mondial. Astfel, se impune crearea unui cadru 

legislativ coerent, unitar în domeniul prevenirii şi combaterii 

traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise. 

Prezentul proiect de lege privind prevenirea şi combaterea 

traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise constituie un 

răspuns la amploarea fenomenului infracţional şi la necesitatea 

stringentă de incriminare şi sancţionare a faptelor de trafic de 

substanţe şi/sau metode interzise. 

De asemenea, Consiliul Europei a solicitat statelor membre, 

care au ratificat Convenţia împotriva dopajului în sport din 1989, 

să pună bazele unei legislaţii unitare referitoare la stoparea 

traficului. În vederea sprijinirii statelor părţi în procesul de 

elaborare a actelor normative ce vor reglementa domeniul 

traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise, Consiliul 

Europei a organizat împreună cu Ministerul Tineretului şi 

Sportului din Franţa şi Agenţia Mondială Anti-Doping, în  

perioada 14-15 iunie 2006, Conferinţa privind lupta împotriva 

traficării substanţelor interzise. 

 În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de 
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Lege privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe 

şi/sau metode interzise (PLx 17/2008), în forma adoptată de către 

Senat. 

 

La punctul patru al ordinii de zi,  comisia a discutat alte 

probleme privind activitatea curentă a comisiei. 

Referitor la audierile privind modul de privatizare al 

Societăţii Antibiotice S.A. Iaşi,  Comisia pentru sănătate şi familie a 

înaintat Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor o solicitare 

privind încuviinţarea începerii unei anchete, în acest sens, în 

conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. În  consecinţă, comisia a elaborat 

un proiect de  hotărâre pentru iniţierea unei anchete privind modul 

de privatizare a Societăţii Antibiotice Iaşi, care cuprinde motivele ce 

formează obiectul anchetei, scopul ei, mijloacele necesare şi 

termenul până la care raportul comisiei urmează să fie prezentat 

plenului Camerei Deputaţilor. 

De asemenea, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât să 

se solicite informaţii privind stabilirea oportunităţii privatizării, din 

punct de vedere al consecinţelor asupra asigurării cu antibiotice şi 

tuberculostatice la un preţ accesibil pentru întreaga populaţiei a 

României, precum şi consecinţele de natură socială ce decurg din 

privatizarea societăţii. 
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Totodată s-a solicitat un punct de vedere Ministerului 

Justiţiei, asupra  hotărârii Curţii de Apel Iaşi privind suspendarea 

Hotărârii de Guvern nr. 1400/2007 pentru abrogarea  Hotărârii de 

Guvern nr. 794/2000 privind strategia de privatizare a Societăţii 

Antibiotice Iaşi. 

 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, comisia a procedat la studiu 

individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative 

înscrise în agenda comisiei. 

 

La lucrările comisiei, în ziua de 26 februarie, au fost prezenţi 

15 deputaţi:  

 dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan               ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

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

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

dl.dep.dr.Boeriu Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR), 

dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PD-L ) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ),  
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dl.dep.dr.Nechita Aurel   ( Grup Parlamentar al PSD ) , 

dl.dep.Rădulescu Cristian              ( Grup Parlamentar al PD-L ), 

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

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC). 

 În zilele de 27 februarie şi 28 februarie 2008, au absentat 

motivat dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR) şi 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PNL). 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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