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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 8 şi 9 mai  2013  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de  

8.05.2013 între orele 14,00-18,30 şi în ziua de 9.05.2013 între orele 9,30 – 

12,00, având următoarea ordine zi:         

1. Raportul de activitate pe anul 2012 al Agenţiei Naţionale Anti-

Doping ( R6/2013) – sesizare în comun cu Comisia pentru învăţământ din 

Camera Deputaţilor, Comisia pentru sănătate publică şi Comisia pentru 

învăţământ din Senat. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului  de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea 

reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar redistribuit din 

unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la 

unităţile sanitare care îşi reiau activitatea  ( PLx 16/2013). 

3. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLx 734/2011) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru industrii. 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au  procedat la dezbaterea Raportului de activitate pe anul 2012 al 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping ( R6/2013) . 

În baza prevederilor art.6, litera (t) din Legea nr.227/2006 privind 

prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, Agenţia Naţională 

Anti-Doping prezintă, anual, un raport de activitate Guvernului şi 

Parlamentului. 

Raportul de activitate pe anul 2012 al Agenţiei Naţionale Anti-Doping 

(ANAD) este structurat pe următoarele capitole: Programul de armonizare a 

legislaţiei naţionale anti-doping, Programul de educaţie, informare şi 

prevenire, Programul de testare doping, Cercetare ştiinţifică şi Laboratorul 

de control doping,  Programul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de 

substanţe interzise, Relaţii internaţionale şi relaţii publice, Managementul 

resurselor financiare, Programul de audit,  Perspective.  

Pe parcursul anului 2012, Agenţia Naţională Anti-Doping a acţionat în 

sensul creării unui cadru legislativ adecvat şi armonizat cu reglementările 

internaţionale în vigoare, prin modificarea şi completarea unor acte 

normative existente şi prin iniţierea unor proiecte legislative noi. În 

momentul de faţă, România se află între primele şase ţări din Europa care au 

o legislaţie naţională complet armonizată cu Codul Mondial Anti-Doping. 

Comisia a luat act de conţinutul Raportului de activitate pe anul 2012 

al Agenţiei Naţionale Anti-Doping şi a hotărât, cu unanimitate de voturi să îl 

supună spre prezentare Camerelor reunite ale Parlamentului. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării 

personalului de specialitate medico-sanitar redistribuit din unităţile sanitare 
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propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi 

reiau activitatea  ( PLx 16/2013). 

Prin aplicarea prevederilor prezentului act normativ, unităţile sanitare 

care, urmare a evaluării, îndeplinesc condiţiile pentru a-şi relua activitatea, 

îşi pot reangaja personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, 

condiţie absolut obligatorie pentru ca aceste unităţi sanitare să îşi reia 

activitatea şi să devină furnizoare de servicii medicale. 

Pentru a putea deveni funcţionale una din condiţiile obligatorii este 

existenţa personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar. 

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

de lege în şedinţa din 12 decembrie 2012. 

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

protecţie socială, precum şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au avizat favorabil proiectul de 

lege. 

Ministerul Sănătăţii susţine iniţiativa legislativă în forma prezentată 

de Guvern. 

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

unanimitate de voturi , adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de 

Senat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind reglementarea 

marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLx 734/2011) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru industrii. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal privind marketingul substituenţilor laptelui matern, precum şi practicile 

aferente acestuia, în vederea asigurării, astfel cum rezultă din Expunerea de 
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motive, a unei nutriţii adecvate şi sănătoase sugarilor şi copiilor de vârstă 

mică, prin protecţia şi promovarea alăptării, în vederea ameliorării stării de 

sănătate a acestora, dar şi prin asigurarea utilizării corecte a substituenţilor 

laptelui matern, atunci când aceştia sunt necesari, printr-un marketing 

corespunzător şi prin furnizarea de informaţii consistente şi obiective, într-o 

formă adecvată publicului. 

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

propunerea legislativă în şedinţa din 28 noiembrie  2011. 

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

protecţie socială, precum şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice au avizat favorabil iniţiativa 

legislativă. 

Comisia pentru industrii a înaintat un raport preliminar de adoptare cu 

amendamente. 

Ministerul Sănătăţii susţine iniţiativa legislativă cu amendamente. 

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

unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor asupra proiectului de lege . 

 

La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Aurel Nechita, dl.dep. Corneliu Florin 

Buicu, dna.dep. Sonia-Maria Drăghici , dna dep. Camelia Khraibani , 

dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, dl.dep.Constantin 

Rădulescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, dl.dep.Cristian Horia , dl.dep.Călin Potor, dna dep.Elena 

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

dl.dep.Petru Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L)   ,  dl.dep. Bonis Istvan ( 

Grup Parlamentar al UDMR ) , dl.dep.Tudor Ciuhodaru (Grup Parlamentar 

al PP-DD) , fiind absenţi dl.dep.Ştefan Burlacu (Grup Parlamentar al PP-
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DD), dl.dep.Iulian Dumitru Popescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna 

dep.Camelia Margareta Bogdănici  ( Grup Parlamentar al PD-L)  şi 

dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

RODICA NASSAR 
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