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Comisia pentru Sănătate şi Familie      Nr. 28/ 254 / 17 decembrie 2009 
 
 

S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada 15-17 decembrie 2009 

  
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 15.12.2009 între orele 14,00 - 18,00, în ziua 

de 16.12.2009 între orele 14,00 – 18,00 şi în ziua de 17.12.2009 

între orele 9,00 - 12,30, având următoarea ordine zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri ( PLx 593/2009). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit 

de droguri ( PLx 593/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 
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traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul incriminării comercializării, 

vânzării, punerii în vânzare, distribuirii şi livrării produselor din 

plante, extracte sau combinaţii din plante cu efect halucinogen 

sau euforic. 

Prezentul proiect de lege aduce un cadru de 

normalitate prin: 

- înlăturarea efectelor negative asupra organismului 

date de consumul unor astfel de plante care în anumite doze şi 

combinaţii pot dăuna consumatorului; 

- reducerea costurilor suportate de sistemul medical de 

urgenţă în terapia acestor pacienţi sunt importante; 

- limitarea impactului social al acestor categorii de 

substanţe, care sunt accesibile oricărei vârste; 

- înlăturarea riscului ca un astfel de consumator să 

aibă o conduită infracţională prin lipsa discernământului. 

În urma dezbaterilor Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze favorabil 

proiectul de lege aflat în discuţie. 

 

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

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe 

agenda de lucru a comisiei. 
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La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (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 ), dl.dep.dr. Cristian Horia ( Grup 

Parlamentar al PNL), dl.dep.prof.dr.Iosif-Ştefan 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.prof.dr. 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.dr. Tudor Ciuhodaru ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC), dna.dep.conf.dr. Sonia-Maria 

Drăghici ( Grup Parlamentar al PSD + PC ),  dl.dep. Derzsi 

Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) şi dna.dep. Şandru 

Mihaela Ioana( Grup Parlamentar al PD-L), neînregistrându-se 

absenţe. 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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