
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie      Nr. 28/ 244 / 12 noiembrie 2009 
 

 
 S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 10-12 noiembrie 2009  

  

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 10.11.2009 între orele 14,00 - 18,30, în ziua 

de 11.11.2009 între orele 9,00 – 16,00 şi în ziua de 12.11.2009 

între orele 9,00 - 12,30, având următoarea ordine zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei  Guvernului  nr. 25/2009 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.274/2004 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru 

Adopţii ( PLx 572/2009), adoptat de către Senat, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcţia 

infrastructurii de transport ( PLx  575/2009), adoptat de către 

Senat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 



La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei  Guvernului  nr.25/2009 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.274/2004 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru 

Adopţii ( PLx 572/2009), adoptat de către Senat, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi 

completarea Legii nr.274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Oficiului Român pentru adopţii, cu modificările 

ulterioare, intervenţiile legislative vizând, întărirea capacităţii 

instituţionale a Oficiului, în ceea ce priveşte exercitarea funcţiei 

de autoritate de stat prin completarea atribuţiilor existente cu 

cele ce vizează urmărirea şi controlul modului de aplicare a 

dispoziţiilor legale din materia adopţiilor. 

Totodată, reglementarea expresă în competenţa 

Oficiului Român pentru Adopţii a atribuţiei vizând sprijinirea 

persoanelor adoptate în demersurile lor de cunoaştere a 

originilor şi contactarea rudelor biologice este menită a asigura 

celeritatea soluţionării unor astfel de solicitări şi facilitarea 

colaborării cu instituţiile interne şi internaţionale care prin 

natura atribuţiilor lor pot contribui la realizarea adecvată a 

acestui drept. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia a hotărât, 

cu majoritate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

 

 2



La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de 

construcţia infrastructurii de transport ( PLx  575/2009), adoptat 

de către Senat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea 

despăgubirii, de la bugetul de stat, a persoanelor fizice a căror 

sănătate a fost afectată ca urmare a depăşirii limitelor maxime 

admise pentru noxe şi zgomot, rezultate din activitatea de 

construcţie a infrastructurii de transport şi a persoanelor fizice 

ale căror imobile au fost deteriorate, fiind situate pe traseul 

infrastructurii de transport. Se propune ca nivelul despăgubirilor 

să fie în cuantum de 90% din cheltuielile efectuate cu 

tratamentul medical pentru bolile provocate de depăşirea 

limitelor maxime admise pentru noxe şi zgomot, şi respectiv 

80% din valoarea de asigurare a imobilelor afectate. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia a hotărât, 

cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 
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La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.dr.Călin Potor (Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.farm. Ion Burnei ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ), dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep.prof.dr.Iosif-Ştefan Drăgulescu 

(Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep.ing. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.dr. Stelian Ghiţă 

Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr.Gabriel-Dan 

Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.ing. Petru Movilă 

( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.prof.dr. Florian Popa                  

( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. Lucreţia Roşca            

( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. Samoil Vîlcu ( Grup 

Parlamentar al PD-L), dl.dep.dr. Tudor Ciuhodaru ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria 

Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ),  dl.dep. Derzsi 

Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Şandru 

Mihaela Ioana( Grup Parlamentar al PD-L), neînregistrându-se 

absenţe. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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