
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru Sănătate şi Familie  Nr. 28/ 77/ 19 martie 2009 

 

SINTEZA 

  lucrărilor   comisiei din zilele de 18 şi 19  martie 2009  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 18.03.2009 între orele 9,00-16,00 şi în ziua 

de 19.03.2009 între orele 09,00-12,30 având 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. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie au fost 

deschise de către doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată în 

unanimitate. 
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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, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma din domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

introducerii noţiunii de „acord 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, 
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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 urma discuţiilor care au avut loc, Comisia a hotărât 

să amâne dezbaterile asupra proiectului de lege, pentru 

aprofundarea documentaţiei şi până la primirea punctului de 

vedere al Ministerului Sănătăţii.  

 

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 nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 179/2009), adoptat de către 

Senat în şedinţa din 4 martie 2009. 

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 judeţene  şi a municipiului Bucureşti cu noile 

domenii de competenţă şi atribuţii specifice, în perspectiva 

implementării măsurilor necesare descentralizării. 

Modificarea propusă constă în transformarea 

autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti în direcţii de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu 14 voturi pentru şi 5 împotrivă, 

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). 

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, Comisia a hotărât, 

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 
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modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea 

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

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. 

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

în unanimitate, 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). 

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) 
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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 magistraţilor 

care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în 

perioada  1952-1989. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei 

au hotărât, 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). 

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 
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asigurate din Ministerului Sănătăţii pe anul 2009, din 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. 

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

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. 

 

La lucrările comisiei au participat 19 deputaţi,  

neînregistrându-se absenţe: dna.dep. Rodica Nassar    ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ), dl.dep.jurist Ibram Iuseim (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 ),dna.dep.dr. Cristina Elena Dobre      

( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup 

Parlamentar al PNL ),dl.dep.prof.dr. Iosif-Ştefan 
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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.ec. Dumitru Pardău ( Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.prof.dr. Florian Popa ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dna.dep.medic Lucreţia Roşca ( Grup Parlamentar al PSD + 

PC), dl.dep. Claudiu Ţaga ( Grup Parlamentar al PNL ),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 ) şi  

dl.dep.ing. Derzsi Ákos( Grup Parlamentar al UDMR ).  

 

 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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