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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 5  – 7 noiembrie  2013  

 

 

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

5.11.2013 între orele 14,00-18,00, în ziua de 6.11.2013 între orele 10,00 – 

16,00  şi în ziua de 7.11.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi: 

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

modificarea şi completarea art.1961 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 399/2013). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi ( Plx 405/2013). 

3. Examinarea , în vederea verificării, respectării principiului 

subsidiarităţii, a propunerii de directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului de modificare a Deciziei-Cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 

octombrie 2004 de stabilire a dispoziţiilor minime privind elementele 

constitutive ale infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în domeniul traficului 



ilicit de droguri, în ceea ce priveşte definirea termenului „drog”  - COM(2013) 

618. 

4. Examinarea , în vederea verificării, respectării principiului 

subsidiarităţii, a propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind noile substanţe psihoactive - COM(2013) 619. 

5. Diverse. 

 

La primul punct al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.1961 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PLx 399/2013). 

Prin prezentul act normativ se elimină confuziile în aplicarea 

dispoziţiilor referitoare la asistenţii medicali, astfel încât aceştia vor putea fi 

încadraţi cu menţinerea gradului principal şi a gradaţiei avute la data 

promovării. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 octombrie 

2013. 

Ministerul Sănătăţii susţine proiectul de lege în forma adoptată de 

Senat. 

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

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

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

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi ( Plx 405/2013). 
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Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între 

femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea eliminării tuturor formelor de discriminare de gen, în toate sferele 

vieţii publice. 

Se preconizează , de asemenea, reînfiinţarea Autorităţii Naţionale 

pentru Drepturile Femeilor şi Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, ca 

organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 

juridică, aflată în coordonarea primului-ministru. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

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

examinarea , în vederea verificării, respectării principiului subsidiarităţii, a 

propunerii de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 

modificare a Deciziei-Cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 

2004 de stabilire a dispoziţiilor minime privind elementele constitutive ale 

infracţiunilor şi sancţiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri, 

în ceea ce priveşte definirea termenului „drog”  - COM(2013) 618. 

Propunerea de directivă de modificare a Deciziei-Cadru 2004/757/JAI 

privind traficul ilicit de droguri include noi substanţe psihoactive severe cu 

risc în definiţia de „droguri” şi solicită statelor membre să ia măsurile 

necesare în termen de un an pentru a se asigura că aceste substanţe sunt 

reglementate prin dispoziţii de drept penal, la fel ca drogurile ilicite. 

Combaterea substanţelor psihoactive noi se va asigura prin intermediul unei 

proceduri mai rapide şi a unui sistem mai eficient. 
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Instituţiile din România sunt în curs de analiză şi de identificare a 

responsabilităţilor cu privire la propunerile legislative din pachetul privind 

noile substanţe psihoactive.  

În acest sens, Comisia pentru sănătate va întocmi un proces verbal de 

constatare a respectării principiului subsidiarităţii . 

 

La punctul patru al ordinii de zi membrii Comisiei au procedat la 

examinarea , în vederea verificării, respectării principiului subsidiarităţii, a 

propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind noile substanţe psihoactive- COM(2013) 619. 

Prezenta propunere de Regulament care va înlocui Decizia 

2005/387/JAI a Consiliului îşi propune să instituie un sistem robust pentru 

schimbul rapid de informaţii cu privire la noile substanţe psihoactive apărute 

pe piaţă, inclusiv cu privire la utilizările lor comerciale şi industriale, pentru 

evaluarea riscurilor asociate substanţelor care provoacă îngrijorare la nivelul 

UE şi pentru retragerea de pe piaţă a acelor substanţe care prezintă riscuri. 

Scopul propunerii este să se asigure că schimburile comerciale cu 

substanţe psihoactive noi care au utilizări industriale şi comerciale nu sunt 

obstrucţionate şi că funcţionarea acestei pieţe este îmbunătăţită, în condiţiile 

protecţiei în acelaşi timp a sănătăţii şi a siguranţei persoanelor împotriva 

substanţelor nocive care provoacă îngrijorare la nivelul UE. 

În acest sens, Comisia pentru sănătate va întocmi un proces verbal de 

constatare a respectării principiului subsidiarităţii . 

 

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

probleme privind activitatea sa curentă. 
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La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, dna 

dep. Camelia Khraibani, dl.dep.Constantin Rădulescu, dl.dep.Iulian Dumitru 

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

Gavrilescu,  dl.dep.Grigore Crăciunescu , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, 

dl.dep.Cristian Horia, dl.dep.Călin Potor ( Grup Parlamentar al PNL),  dna 

dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă  ( Grup Parlamentar 

al PD-L)  , dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar al UDMR )  şi 

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

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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