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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  19 – 20.09. 2012 
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 17 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei este prezent, în calitate de invitat, dl.Răzvan 

Vulcănescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii ( PLx 653/2011) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

2. Dezbaterea, în fond, în procedură de urgenţă, asupra proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2011 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii 

şi protecţiei sociale  (PL-x 48/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială. 



3. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008 ( PLx 135/2011). 

4. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.18/2011 privind modificarea şi completarea art.II 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea 

Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx 196/2011). 

5. Dezbaterea, în fond, în procedură de urgenţă, asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul 

juridic al plantelor, substanțelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 

(PL-x 244/2012). 

6. Dezbaterea, în fond, în procedură de urgenţă, asupra proiectului de 

Lege privind reproducerea umană asistată medicală cu terţ donator  (PL-x 

63/2012) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 

Referitor la punctele 1 şi 2 din ordinea de zi, dl.Răzvan Vulcănescu, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, solicită amânarea 

dezbaterilor asupra celor două proiecte, întrucât, în prezent, este în vigoare 

actul normativ de bază, respectiv Ordonanţa de Urgenţă nr.77/2011, aşa cum 

a fost modificat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.110/2011 şi prin Ordonanţa 

Guvernului nr.17/2012. Totodată, domnia sa doreşte consultarea Consiliului 

Legislativ cu privire la procedura de urmat, în această situaţie. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii 

farmaciei nr.266/2008 ( PLx 135/2011). 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează că, în 

şedinţa din 29 noiembrie 2011, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la comisie a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

farmaciei nr.266/2008, republicată, în sensul abrogării dispoziţiei de la 

alin.(2) al art.12 care prevede posibilitatea înfiinţării a câte unei farmacii 

comunitare în gări, aerogări şi centre comerciale de mare suprafaţă, prin 

excepţie de la alin.(1) al art.12, precum şi prorogarea termenului prevăzut la 

art.42, respectiv 31 decembrie 2012. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 16 martie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 

de lege. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.46347/19.09.2012, 

susţine adoptarea acestui proiect de lege, conchide domnia sa. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi precizează că în 

momentul de faţă există o problemă legată de principiul privind libera 

concurenţă, dispariţia criteriului demografic însemnând deschiderea oricâtor 

farmacii şi în orice loc. Domnia sa propune o discuţie cu toate asociaţiile 

implicate în acest proces, înainte de a se lua o decizie. 

Dl.dep.Petre Movilă intervine şi este de acord cu antevorbitorul său, 

în vederea invitării în cadrul comisiei a asociaţiilor de producători. În opinia 

domniei sale este nevoie de găsirea unei soluţii, pentru a se putea echilibra 

piaţa farmaceutică. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de 

lege. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2011 privind modificarea şi 

completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 

pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx 196/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că în şedinţa din 

29 noiembrie 2011, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea, la 

comisie, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2011 privind modificarea şi completarea art.II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii 

farmaciei nr.266/2008, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea articolului 

II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea 

Legii farmaciei nr.266/2008, intervenţiile legislative vizând prorogarea până 

la data de 1 mai 2011 a termenului de analiză a cererilor depuse anterior 

datei de 30 decembrie 2010, în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare 

pentru farmacii şi drogherii, precum şi reglementarea situaţiei cererilor 

depuse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2010, pentru cazurile la care nu se poate efectua inspecţia de 

farmacie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 18 aprilie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 

de lege. 
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.46347/19.09.2012, 

susţine adoptarea acestui proiect de lege, în forma aprobată de Guvern, 

informează domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de 

lege, în forma emisă de Guvern. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea, în fond, în procedură de urgenţă, asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi 

psihotrope (PL-x 244/2012). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 

stabilirii competenţelor Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, precum şi ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru siguranţa Alimentelor în aplicarea acestei legi. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 29 mai 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.46347/19.09.2012, 

susţine adoptarea acestui proiect de lege, informează domnia sa. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi doreşte să 

menţioneze că Ministerul Sănătăţii trebuie să aibă cunoştinţă despre toate 
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elementele legate de producţie, distribuţie şi tot ce implică acest proces, 

inclusiv să ţină sub control acest comerţ cu stupefiante. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de 

lege, în forma aprobată de Senat. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au procedat la dezbaterea, în fond, în procedură de urgenţă, asupra 

proiectului de Lege privind reproducerea umană asistată medicală cu terţ 

donator (PL-x 63/2012) – sesizare în comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare regimul juridic pentru reproducerea 

umană asistată medical cu terţ donator, asigurarea confidenţialităţii 

informaţiilor care ţin de aceasta, precum şi modul de transmitere a lor, în 

vederea rezolvării unor probleme de natură medicală şi etică, precum şi 

pentru susţinerea natalităţii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit proiectul 

de lege în şedinţa din 2 aprilie 2012. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 

favorabil proiectul de lege, iar Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a întocmit un aviz negativ. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.46347/19.09.2012, 

susţine adoptarea acestui proiect de lege, în forma aprobată de Guvern, 

conchide domnia sa. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian solicită cuvântul şi punctează o deficienţă 

majoră în cadrul textului acestui proiect de lege, întrucât nu se stipulează 
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care sunt drepturile celor care donează şi a celor care apelează la aceste 

metode de tratament. În opinia domniei sale acest lucru trebuie reglementat. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa solicită cuvântul şi menţionează faptul că 

acest proiect de lege este incomplet, iar cuprinsul textului de la art.10 

alin.(2) în care se stipulează că „actul donării este gratuit, realizat în baza 

unui contract de donare iar identitatea terţului donator este confidenţială”, 

trebuie să fie mai concret. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, intervine şi subliniază 

că este bine să se creeze un cadru legal pentru desfăşurarea acestor activităţi. 

Dna.dep.Diana Tuşa solicită cuvântul şi menţionează faptul că orice 

lege trebuie să aibă şi sancţiuni. În acest sens, domnia sa solicită amânarea 

dezbaterilor pentru a se putea depune amendamente. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, în 

vederea formulării de amendamente. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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