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S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din zilele 24 şi 25 martie 2010 

  
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 24.03.2010 între orele 14,00 - 18,00, şi în 

ziua de 25.03.2010 între orele 9,00 – 16,00 având următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul 

juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante 

psihotrope (Pl-x 663/2009). 

2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege 

privind medicina şcolară (PL-x625/2009). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual. 
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Lucrările şedinţei au fost conduse de dna. dep. Rodica 

Nassar, preşedintele Comisiei. 

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi 

distinşi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbateri asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante psihotrope  

(Pl-x 663/2009). 

Propunerea legislativă are ca obiect completarea cu 16 

noi substanţe psihotrope a tabelelor II şi III din anexa la Legea 

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

preparatelor stupefiante psihotrope, cu completările ulterioare. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

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

preparatelor stupefiante psihotrope (Pl.x 663/2009) pe baza 

următoarelor argumente: 

- prin emiterea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.6/2010 pentru  completarea Legii nr.339/2005 privind 

regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 
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stupefiante şi psihotrope, propunerea legislativă a rămas fără 

obiect; 

- ordonanţa de urgenţă introduce în Legea nr.339/2005 

o procedură simplificată de actualizare a listelor, şi anume 

completarea listelor care cuprind plantele şi substanţele 

stupefiante şi psihotrope prin hotărâre a Guvernului la 

propunerea Ministerului Sănătăţii. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind medicina 

şcolară (PL-x 625/2009). 

În urma discuţiilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să amâne 

dezbaterile asupra proiectului de Lege privind medicina şcolară 

(PL-x625/2009), pentru viitoarea şedinţă. 

 

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. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 
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PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

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

al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

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

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

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

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

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. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ),  dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

Parlamentar al PNL) , iar dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( Grup 

Parlamentar al PD-L)  fiind absentă motivat . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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