
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie               Nr. 28/ 78 / 19 martie 2009 

 
PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din zilele de 18 şi 19 martie 2009 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi. 

La lucrările comisiei participă ca invitat domnul Irimie Anton 

Cristian, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 19 voturi pentru următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x 404/2008), în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi.  

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2008 pentru 

modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x 179/2009). 

 3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.145/2008 pentru 

abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.200/2000 privind 

clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice 

periculoase (PL-x 136/2009). 



 4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi 

combaterea dopajului în sport (PL-x 142/2009). 

 5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2008 pentru 

modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi 

magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice 

în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art.213 

alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PL-x 145/2009). 

 6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2009 privind aprobarea unor 

măsuri economico-financiare şi organizatorice pentru desfăşurarea 

activităţii unităţilor sanitare în cadrul procesului de reformă şi 

operaţionalizare (PL-x 160/2009). 

 7. Diverse. 

 8. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (PL-x 404/2008), în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, adoptată de Senat  în şedinţa din 12 mai 2008. 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că, 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul introducerii noţiunii de „acord 
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prezumat” şi, implicit, a simplificării procedurii de prelevare de organe, 

ţesuturi şi celule de la persoanele decedate. 

Din punct de vedere legislativ noţiunea de „acord prezumat” se 

află în contradicţie cu unele prevederi Constituţionale, dispoziţii care fac 

obiectul Directivei nr.2004/23/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru 

donarea, obţinerea, controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea şi 

distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane, Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, Prima Declaraţie de la Helsinki şi Codul de la 

Nurenberg. 

Din punct de vedere strict medical această iniţiativă are 

avantajul de a soluţiona problema delicată a donatorilor de ţesuturi şi 

organe având în vedere că, la începutul anului 2007, pe listele de 

aşteptare pentru un transplant de organe se aflau 1800 de persoane iar 

perspectivele lor erau practic lipsite de orice speranţă, exemplu fiind 

faptul că, în anul 2005, au existat doar 12 donatori aflaţi în moarte 

cerebrală iar, în anul 2006, 22 de donatori. 

În opinia doamnei deputat dr.Sonia Drăghici, acordul prezumat 

face referire la acordul persoanei care nu şi-a exprimat refuzul de a dona 

organe, în timpul vieţii, persoana în cauză aflându-se în stadiu de moarte 

cerebrală. 

Domnul deputat dr.Horia Cristian, precizează că se va ajunge la 

situaţia în care oferta să depăşească cu mult cererea. Costurile legate de 

transplant sunt minuscule în comparaţie cu terapia post-transplant. 

Domnia sa arată că textul art.155 în forma adoptată de către Senat, 

permite recoltarea şi celulelor de reproducere de la persoane decedate, 

faptă care este incriminată de lege. 
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Doamna deputat dr.Cristina Dobre precizează că,  în situaţia în 

care o persoană îşi exprimă dezacordul de a dona organe sau dacă religia 

nu-i permite acest lucru, aceasta poate refuza donarea de organe. 

Domnul deputat prof.dr.Florian Popa, se exprimă categoric 

împotriva aplicării acordului prezumat, menţionând că în momentul de 

faţă, de transplantologie se ocupă persoane care nu au pregătire în 

domeniul chirurgiei. Astfel se poate ajunge cu uşurinţă la comiterea faptei 

de omor. Domnia sa s-a pronunţat pentru pregătirea, prin informare a 

populaţiei asupra donări voluntare de organe. 

Domnul deputat prof.dr.Iosif Drăgulescu exprimă aceeaşi opinie 

ca şi antevorbitorul său, subliniind faptul că în prezent nu există suficienţi 

specialişti în acest domeniu. Domnia sa se pronunţă pentru pregătirea 

populaţiei în vederea donării de ţesuturi şi  organe. 

Domnul deputat dr.Călin Potor solicită un răgaz pentru studiu şi 

pentru a sonda opinia alegătorilor din colegiul din care face parte. 

Domnul deputat Petru Movilă, propune ca la o viitoare şedinţă a 

comisiei care va avea drept obiect continuarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege să fie invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 

Colegiului Medicilor din România, ai Agenţiei Naţionale pentru 

Transplant şi ai Bisericii Ortodoxe Române. 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisiei, propune 

amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, pentru aprofundarea 

documentaţiei,  până la primirea punctului de vedere al Ministerului 

Sănătăţii.  

Comisia a aprobat, în unanimitate, această propunere. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia a procedat la  dezbaterea, 

în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea 
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nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 179/2009), 

adoptat de către Senat în şedinţa din 4 martie 2009. 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că 

prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.12 

din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în 

scopul compatibilizării autorităţilor de sănătate publică cu teritoriale cu 

noile domenii de competenţă şi atribuţii specifice, în perspectiva 

implementării măsurilor necesare descentralizării. Domnia sa precizează 

că modificarea propusă constă în transformarea autorităţilor de sănătate 

publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în direcţii de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

Doamna deputat dr.Cristina Dobre doreşte să cunoască care sunt 

beneficiile acestei transformări de titulatură şi câţi dintre vechii directori 

au rămas pe posturi. 

Domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul 

Sănătăţii, menţionează că modificările cuprinse în ordonanţă fac parte din 

planul de descentralizare iniţiat de Ministerul Sănătăţii, iar la ora actuală 

majoritatea directorilor se află pe posturi. 

În continuare, domnul deputat prof.dr.Florian Popa, susţine 

acest proiect de lege, menţionând că, în viitor, direcţiile de sănătate 

publică teritoriale vor dispare şi va urma o altă formă de organizare a 

sistemului de sănătate.  

Doamna deputat conf.dr.Sonia Drăghici arată că în actualul 

sistem, medicul care îndeplineşte funcţia de director de spital se 

deprofesionalizează. Pentru a profesa, medicul are de ales între a  face 

gărzi sau a-şi desfăşura activitatea în sistemul public. 

Domnul deputat dr.Horia Cristian intervine şi precizează că,  în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, directorul de spital sau 

managerul nu mai poate desfăşura şi  activitatea medicală. 
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Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisiei, propune 

admiterea proiectului de lege în forma adoptată de către Senat. 

Cu 14 voturi pentru şi 5 împotrivă, Comisia hotărăşte să 

propună plenului Camerei Deputaţilor, admiterea proiectului de lege în 

forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (PL-x 136/2009). 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că 

proiectul de lege are ca obiect abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 

substanţelor şi preparatelor chimice periculoase în vederea 

compatibilizării cadrului instituţional şi legislativ naţional în domeniu,  cu 

prevederile comunitare, precum şi pentru evitarea suprapunerilor şi 

paralelismelor în reglementarea clasificării, etichetării şi ambalării 

substanţelor şi preparatelor chimice periculoase. 

În urma discuţiilor care au avut loc, doamna deputat Rodica 

Nassar, propune avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

adoptată de către Senat. 

În consecinţă, Comisia hotărăşte, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.150/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
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nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport (PL-x 

142/2009). 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

în scopul armonizării prevederilor acesteia cu dispoziţiile noii variante a 

Codului Mondial Anti-Doping, adoptată cu ocazia Conferinţei Mondiale 

asupra dopajului în sport, desfăşurată în perioada 15-17 noiembrie 2008 

la Madrid, precum şi al îmbunătăţirii cadrului normativ referitor la 

prevenirea şi combaterea dopajului în sport. 

Deoarece asupra acestui proiect de lege nu au avut loc 

intervenţii, doamna deputat Rodica Nassar, propune avizarea favorabilă a 

proiectului de lege în forma adoptată de către Senat. 

Comisia hotărăşte, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 

a proiectului de lege în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul 5 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.170/2008 pentru modificarea 

Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au 

fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 

1945-1952, precum şi pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 145/2009). 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că 

proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 51/1993, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin includerea în categoria 

persoanelor care beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiilor, a 
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magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice 

în perioada  1952-1989. 

Domnul deputat prof.dr.Iosif Drăgulescu, arată că nu este de 

acord cu acest proiect de lege, fiind vorba de unele persoane care au fost 

supuse unor discriminări pentru o foarte scurtă perioadă de timp. 

Domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul 

Sănătăţii, precizează că la ora actuală mai există doar un număr de 23 de 

persoane beneficiare a acestor dispoziţii. 

Ţinând cont de numărul foarte mic al persoanelor aflate în 

această situaţie, doamna deputat Rodica Nassar, propune avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de către Senat. 

Comisia hotărăşte, cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2009 privind aprobarea unor măsuri economico-financiare şi 

organizatorice pentru desfăşurarea activităţii unităţilor sanitare în cadrul 

procesului de reformă şi operaţionalizare (PL-x 160/2009). 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că, 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerului Sănătăţii 

către autorităţile administraţiei publice locale,   s-a prevăzut ca, începând 

cu 1 ianuarie 2009, să fie transferate consiliilor locale sau judeţene, după 

caz, atribuţii şi competenţe a căror finanţare se va face, potrivit legii, prin 

transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii pe anul 2009. Întrucât, până 

la această dată, bugetul de stat nu fusese aprobat, sumele necesare plăţii 

drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2008 şi trimestrului  I pe 

2009 trebuiesc asigurate din Ministerului Sănătăţii pe anul 2009, din 
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fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii. Astfel, se asigură 

continuitatea activităţilor desfăşurate de asistenţii medicali comunitari, 

mediatorii sanitari rromi şi personalul medico-sanitar încadrat în unităţile 

sanitare publice care furnizează servicii medicale de specialitate pentru 

unităţile de învăţământ şi în folosul comunităţilor locale. 

Doamna deputat conf.dr.Sonia Drăghici intervine şi propune ca 

termenul de rromi să nu mai fie folosit, de preferat fiind utilizarea 

termenului de ţigani, care este recunoscut pe plan internaţional. 

Doamna deputat Rodica Nassar, preşedintele comisiei, propune 

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de către Senat. 

Comisia hotărăşte, în unanimitate, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege în forma adoptată de către Senat. 

 

La punctul 7 „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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