
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din zilele de 15 şi 16  iunie 2011   

 
 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 15.06.2011 între orele 13,00-19,00 şi în ziua 

de 16.06.2011 între orele 9,00 – 12,00, având următoarea ordine 

zi:                                                                 

1. Continuarea dezbaterilor 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 213/2011). 

2. Dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative 

pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în 

domeniul sănătăţii, titlul VI, Efectuarea prelevării şi transplantul 

de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în scop terapeutic, 

Capitolele I şi II  ( Pl x 821/2010) – sesizare în comun cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 



3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( Pl x 823/2010) - sesizare în comun cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PL x 182/2011). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la continuarea dezbaterilor 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 213/2011). 

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. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a acordat aviz 

favorabil asupra proiectului de lege. 

Deşi a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul 

Legislativ sugerează modificări de fond asupra întregii iniţiative 

legislative, deoarece aceasta se află în contradicţie cu obiectul 

reglementat.  
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 27 aprilie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil 

proiectul de lege, cu amendamente.  

Dna.dep.Diana Tuşa, dna.dep.Graţiela Gavrilescu şi 

dl.dep.Cristian Horia au formulat o serie de amendamente 

asupra proiectului de lege. 

În urma examinării tuturor amendamentelor depuse, 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.36347/15.06.2011, respinge aceste amendamente şi nu susţine 

adoptarea proiectului de lege.  

În urma discuţiilor care au avut loc, s-a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului 

de lege, până la primirea, la Camera Deputaţilor, a proiectului de 

lege privind substanţele etnobotanice, care a fost adoptat de 

către Senat. 

 
 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea, în fond,  asupra propunerii 

legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma 

în domeniul sănătăţii, titlul VI, Efectuarea prelevării şi 

transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în 

scop terapeutic, Capitolele I şi II  ( Pl x 821/2010), cu care este 
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sesizată, în comun, cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât 

orice persoană să îşi poată exprima acordul sau dezacordul 

privind donarea, după moarte, de organe, ţesuturi şi celule în 

vederea transplantului, ce va fi realizat în scop terapeutic. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de 

vedere nr.36347/15.06.2011 nu susţine adoptarea propunerii 

legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu care suntem 

sesizaţi în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere 

asupra propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 

legislative şi întocmirea unui raport comun, în acest sens. 

 
La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
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în domeniul sănătăţii ( Pl x 823/2010) - sesizare în comun cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că 

prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop 

terapeutic se poate efectua de la persoane majore în viaţă, având 

capacitate de exerciţiu deplină, după obţinerea consimţământului 

informat, scris, liber, prealabil şi expres al acestora. 

Totodată, se preconizează că prelevarea de organe, 

ţesuturi şi celule de la donatori în viaţă, minori sau persoane 

majore lipsite de capacitate de exerciţiu, este interzisă. Prin 

excepţie, în cazul în care donatorul este minor şi nu a împlinit 

vârsta de 14 ani sau o persoană majoră lipsită de capacitate de 

exerciţiu, prelevarea de celule stem hematopoietice medulare 

sau periferice se va face numai cu consimţământul scris al 

reprezentantului legal, iar în cazul minorului care a împlinit 

vârsta de 14 ani, prelevarea se poate face numai cu 

consimţământul acestuia şi cu acordul scris al ocrotitorului legal. 

          Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în 

forma prezentată. 

 De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de 

vedere nr.36347/15.06.2011 nu susţine adoptarea propunerii 

legislative. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu care suntem 

sesizaţi în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere 

asupra propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 

legislative şi întocmirea unui raport comun, în acest sens. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( PL x 182/2011). 

         Proiectul de lege vizează o serie de modificări şi 

completări asupra modului în care este organizată finanţarea şi 

funcţionarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate din 

România. 

Potrivit expunerii de motive, se consideră oportună 

trecerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sub controlul 

Parlamentului, întrucât rolul acesteia este de a gestiona bugetul 

de asigurări de sănătate format din contribuţiile cetăţenilor 

români, iar Parlamentul României este îndreptăţit să efectueze 

acest control, având în vedere configuraţia sa de organ 

reprezentativ al cetăţenilor români. În acelaşi timp, o dată cu 

trecerea sub control parlamentar a CNAS, se va elimina orice 
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suspiciune cu privire la lipsa de transparenţă şi la intervenţiile 

Guvernului în utilizarea resurselor financiare, şi în acelaşi timp, 

Parlamentul va avea informaţii nemijlocite de la reprezentanţii 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.36347/15.06.2011 nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de 

lege, iar Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a acordat aviz 

negativ. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, aprobarea proiectului de lege în 

forma adoptată de către Senat, şi întocmirea unui raport de 

admitere. 

 
 

La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie 

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul şase 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 16 deputaţi după cum 

urmează:  dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), dl.dep. Ibram 
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Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

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),  

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

dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre 

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

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

Grup Parlamentar al PNL),  dl.dep. Florian Popa ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  ( 

Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ), fiind absent dl.dep.Gheorghe Albu ( 

Grup Parlamentar al PD-L) . 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 

 

 

 
 

 8


		2011-06-20T11:54:40-0700
	Cristina E. Bologan




