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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de 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 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. 

Dna.dep.Rodica Nassar, arată că 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, din expunerea de motive, reiese că, 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. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu atenţionează asupra 

faptului că societatea democratică creează imperfecţiuni, precum 

consumul de droguri, traficul de copii şi de organe, până la crima 

organizată. Trebuie să se aibă în vedere, în primul rând, protejarea 

intereselor copilului. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici îşi exprimă scepticismul în 

privinţa utilităţii acestui proiect de lege. Domnia sa precizează că 
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dispoziţiile cuprinse în proiectul de lege fac referire la informaţii 

privitoare la identitatea părinţilor biologici. 

Dna.dep.Mihaela Şandru, intervine şi precizează că obiectul 

proiectului de lege aflat în discuţie este modificare şi completare a Legii 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru 

Adopţii şi nu problematica adopţiilor. 

Dl.dep.Petre Movilă se pronunţă pentru amânarea dezbaterilor 

pentru a se stabili cum pot fi sprijiniţi aceşti copii care vor să-şi cunoască 

părinţii biologici. Confidenţialitatea acestor acţiuni trebuie să fie maximă. 

Dl.dep.Ion Burnei se pronunţă pentru respingerea ordonanţei, 

deoarece trebuie să se aibă în vedere, în primul rând, protecţia copilului şi 

nu cea a părinţilor. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, supune la vot 

avizarea negativă a proiectului de lege. 

Cu 10 voturi pentru şi 3 abţineri, proiectul de lege primeşte 

avizul negativ al Comisiei. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia 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. 

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

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 
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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. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici atenţionează asupra faptului că 

aplicarea prezentului proiect de lege grevează asupra bugetului de stat. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, intervine şi 

menţionează că, în Programul de guvernare  pe anii 2008-2012 se prevede 

extinderea infrastructurii rutiere, în special în mediul urban, lucru care nu 

a fost încă pus în aplicare. 

Dl.dep.Petre Movilă precizează că cele mai multe dintre 

prevederile acestui proiect de lege sunt cuprinse în Legea nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Domnia sa 

propune avizarea negativă a proiectului de lege. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.Ion Burnei. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, supune la vot 

avizarea negativă a proiectului de lege. 

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege primeşte avizul 

negativ al Comisiei. 

 

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. 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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