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PROCES VERBAL 
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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie. 

La lucrările Comisiei participă, în calitate de invitaţi: 

- dl.Cristian Anton-Irimie, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

- dna.Irina Alexe, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dna.dep.Rodica Nassar, 

preşedintele Comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-

născuţi (PLx 131/2010) . 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului  ( PLx 

134/2010) .  
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3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea articolului 2, aliniatul 2 al Legii 213 din 2004 privind 

exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea , 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România ( Plx 

154/2010) .  

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

învăţământul superior ( Plx 180/2010) . 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

învăţământul preuniversitar ( Plx 182/2010) . 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative „Legea 

educaţiei naţionale” ( Plx 115/2010) . 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

statutul personalului didactic ( Plx 181/2010) . 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările 

ulterioare ( Plx 122/2010) . 

9. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea 

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

preparatelor stupefiante şi psihotrope   (PLx 160/2010), sesizare în comun 

cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională . 

10. Dezbateri , în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope ( Plx 

124/2010) . 

11. Diverse. 
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La punctul unu al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-

născuţi (PLx 131/2010), adoptat de către Senat în şedinţa din 29 martie 

2010. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează că, 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul acordării unui sprijin 

financiar în cuantum de 150 de lei, pentru achiziţionarea de produse 

necesare nou-născutului. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, intervine şi se pronunţă în 

favoarea avizări favorabile a proiectului de Lege aflat în discuţie, 

deoarece, acesta reprezintă un instrument pentru creşterea natalităţii 

populaţiei. 

Dl.dep.dr.Eftimie Stelian Ghiţă, solicită cuvântul şi arată că nu este 

de acord cu avizarea favorabilă a proiectului de Lege, deoarece destinaţia 

sumelor de bani acordate nu pot fi controlată. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.prof.dr.Ştefan Iosif 

Drăgulescu, care se pronunţă pentru acordarea acestui drept în natură. 

Dl.dep.dr.Călin Potor, subliniază că aceste sume de bani au o 

destinaţie clară, respectiv familie cu venituri mici. 

Dna.dep.Rodica Nassar precizează că se impune crearea unui cadru 

legal pentru a oferi posibilitatea ajutorării acestor categorii de persoane. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu 8 voturi pentru şi 5 abţineri, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege. 
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La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului ( PLx 134/2010), adoptat 

de către Senat în şedinţa din 31 martie 2010.  

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, arată că proiectul de 

Lege are ca obiect de reglementare completarea cu o nouă literă a alin.(2) 

al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel încât de indemnizaţia pentru creşterea copilului să 

beneficieze şi persoanele care urmează cursurile învăţământului 

postuniversitar cu frecvenţă (masterat, doctorat, post-doctorat) sau 

desfăşoară o activitate de cercetare şi perfecţionare în ţară sau în alt stat 

membru al Uniunii Europene într-un domeniu recunoscut de ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Aşa cum se afirmă în Expunerea de 

motive, măsura a fost propusă pentru evitarea inechităţilor ce ar putea 

decurge prin excluderea acestor categorii de la beneficiul legii. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu şi dna.dep.prof.dr.Sonia 

Drăghici, arată că această completare a legii este neclară, atât privind 

categoria de persoane beneficiare cât şi a drepturile acordate acestora. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu, se pronunţă împotriva acestei 

iniţiative legislative, considerând-o fără obiect, deoarece persoanele 

beneficiare sunt angajate şi deţin în prezent acest drept. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu 7 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere, 

avizarea negativă a proiectului de Lege. 
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La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea articolului 2, aliniatul 2 al Legii 213 din 2004 privind 

exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea , 

organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România ( Plx 

154/2010), respinsă de către Senat în şedinţa din 31 martie 2010.  

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.2 din 

Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de 

liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Psihologilor din România. 

Modificarea preconizată vizează ca exercitarea profesiei de 

psiholog cu drept de liberă practică să se poată realiza şi de către 

persoanele care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de 

specialitate, cu diplomă de licenţă în psihopedagogie specială, nu numai 

de către cele cu diplomă de licenţă în psihologie sau asimilată, astfel cum 

prevede actuala reglementare. 

Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative, numai cu 

luarea în considerare a propunerilor formulate în punctul său de vedere. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, se pronunţă împotriva acestei 

propuneri legislative, deoarece, specializarea în psihopedagogie nu este 

echivalentă cu cea de psiholog. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu 10 voturi pentru şi 3 abţineri, avizarea negativă a 

propuneri legislative. 

 

Referindu-se la cuprinsul  punctelor 4, 5 şi 7 din ordinea de zi, 

dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează că aceste 
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propuneri legislative fac parte din pachetul legislativ privind 

învăţământul, iniţiat de un grup de deputaţi PNL. 

În consecinţă, domnia sa propune ca pachetul legislativ să fie 

dezbătut în ansamblul său, avizele urmând a se acorda pentru fiecare 

dintre cele 3 iniţiative în parte. 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

învăţământul superior ( Plx 180/2010), Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că prezenta 

propunere legislativă reglementează organizarea, conducerea şi finanţarea 

unitară a învăţământului superior românesc. 

În opinia iniţiatorilor, acest pachet legislativ în învăţământul 

superior, răspunde nevoii de realizare a unei viziuni unitare şi integrale 

asupra organizării şi funcţionării sistemului naţional de învăţământ, pe 

baza compatibilităţii acestora cu exigenţele spaţiului european al 

educaţiei şi alinierii la practica internaţională în materie de educaţie. 

Învăţământul superior românesc urmăreşte asigurarea, formarea şi 

dezvoltarea competenţelor-cheie specifice societăţii bazate pe cunoaştere. 

Domnia sa informează că propunerea legislativă nu este însoţită 

de punctul de vedere al Guvernului şi nici de avizul Consiliului 

Legislativ. 

Referindu-se la pachetul legislativ aflat în discuţie, 

dl.dep.prof.dr.Ştefan Iosif Drăgulescu subliniază că este necesar să se 

realizeze o lege nepolitizată şi în acest sens propune ca discuţiile să aibă 

un caracter echidistant. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa, solicită cuvântul şi precizează că din 

propunerea legislativă lipsesc prevederi care reglementează organizarea şi 

desfăşurarea învăţământului superior medical, domeniu care prezintă o 
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serie de particularităţi. Domnia sa reclamă ştirbirea autonomiei 

universitare prin politizarea şcolilor. De asemenea, domnia sa subliniază 

rolul pe care trebuie să-l deţină statul în finanţarea activităţilor de 

învăţământ pentru a asigura calitatea acestora. 

Referindu-se la pachetul legislativ aflat în discuţie, domnia sa 

propune ca acesta , împreună cu iniţiativa  intitulată „Legea Educaţiei 

Naţionale” să facă un obiect comun al dezbaterilor la discutarea 

proiectului de Lege al Educaţiei, înaintat de către Guvern. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea 

şi avizarea propunerii legislative privind învăţământul preuniversitar (Plx 

182/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că, în opinia 

iniţiatorilor, propunerea legislativă a fost determinată atât de nevoia 

reglementări moderne a sistemului naţional de învăţământ cât şi din 

raţiuni specifice contextului internaţional, care să asigure o viziune 

integratoare şi coerentă asupra educaţiei preuniversitare, în consonanţă cu 

statutul României de stat membru în Uniunea Europeană. 

Propunerea legislativă nu este însoţită de punctul de vedere al 

Guvernului şi nici de avizul Consiliului Legislativ. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea 

şi avizarea propunerii legislative privind statutul personalului didactic 

(Plx 181/2010), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, precizează că, în 

opinia iniţiatorilor, prezenta propunere legislativă reglementează unitar 

statutul personalului didactic, făcând parte din noul pachet legislativ în 

învăţământ, răspunzând nevoii de realizare a unei viziuni unitare şi 
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integrale asupra organizării şi funcţionării sistemului naţional de 

învăţământ. 

Propunerea legislativă nu este însoţită de punctul de vedere al 

Guvernului şi nici de avizul Consiliului Legislativ. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative „Legea 

educaţiei naţionale” ( Plx 115/2010), Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului 

legal pentru exercitarea dreptului fundamental la învăţătură, stabilind 

organizarea, structura, funcţiile, conducerea şi finanţarea unitară a 

învăţământului românesc. 

Consiliul legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.  

Propunerea legislativă nu este însoţită de punctul de vedere al 

Guvernului. 

În finalul acestor dezbateri, dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele 

comisiei, subliniază faptul că aceste propuneri vor fi examinate, în fond, 

la Comisia pentru învăţământ şi invită pe membrii comisiei, care doresc 

să facă amendamente să le înainteze acestei comisii. 

Domnia sa se pronunţă pentru avizarea favorabilă a acestor 4 

iniţiative legislative. 

Cu 8 voturi pentru şi 7 împotrivă, Comisia pentru sănătate şi 

familie, avizează negativ aceste propuneri legislative. 

 

La punctul opt al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

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

ulterioare ( Plx 122/2010), respinsă de către Senat în şedinţa din 29 martie 

2010. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.1 lit.a) din Legea 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

prevederii posibilităţii modificării tabelelor-anexă nr.I-IV la această lege 

şi prin „propunere legislativă”, „la propunerea ministrului sănătăţii ori la 

propunerea Parlamentului României”. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În punctul său  de vedere nr.27410/26.04.2010), Ministerul 

Sănătăţii propune respingerea iniţiativei legislative. 

Domnia sa subliniază că se impune interzicerea totală a 

comercializării acestor substanţe şi plante printr-o nouă iniţiativă 

legislativă. 

Dl.prof.dr.Cristian-Anton Irimie, subliniază că Ministerul Sănătăţii 

propune respingerea prezentei iniţiative legislative deoarece: 

- prin emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea 

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

preparatelor stupefiante şi psihotrope propunerea legislativă a rămas fără 

obiect; 

- ordonanţa de urgenţă introduce în Legea nr.143/2000 şi în 

Legea nr.339/2005 o procedură simplificată de actualizare a listelor, şi 

anume completarea listelor care cuprind plantele şi substanţele 
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stupefiante şi psihotrope prin hotărâre a Guvernului la propunerea 

Ministerului Sănătăţii. 

Acelaşi punct de vedere este susţinut şi de către reprezentantul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, dna.Irina Alexe. 

 

La punctul nouă al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea 

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

preparatelor stupefiante şi psihotrope ( PLx 160/2010), sesizare în comun 

cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, adoptat 

de către Senat în şedinţa din 8 aprilie 2010. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 

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

preparatelor stupefiante şi psihotrope. Intervenţiile legislative vizează 

includerea unor noi plante şi substanţe în categoria drogurilor de risc sau 

de mare risc, precum şi a plantelor şi substanţelor stupefiante şi 

psihotrope, având în vedere gravitatea efectelor pe care acestea le produc 

asupra sănătăţii. 

Consiliul legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. 

Reprezentantul Ministerul Sănătăţii, dl.prof.dr.Cristian-Anton 

Irimie,  se pronunţă pentru adoptarea unui raport favorabil privind 

prezentul proiect de Lege (pct. de vedere nr.27410/26.04.2010). 

Acelaşi punct de vedere este susţinut şi de către reprezentantul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, dna.Irina Alexe. 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, informează a fost 

înaintat un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege în forma 

prezentată de către Guvern, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi, 

de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu 

care suntem sesizaţi în comun. 

 În consecinţă, domnia sa propune adoptarea proiectului de lege în 

forma prezentată în raportul preliminar. 

Comisia pentru sănătate şi familie, hotărăşte, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată în raportul 

preliminar şi întocmirea unui raport comun. 

 

La punctul zece al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie 

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope ( Plx 

124/2010), respinsă de către Senat în şedinţa din 31 martie 2010. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, subliniază că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1095 din 5.12.2005, în sensul 

completării Secţiunii „psihotrope” din Tabelul III din anexa la lege cu noi 

alte substanţe psihoactive, în cadrul unui demers a cărui finalitate o 

reprezintă protejarea sănătăţii publice, în contextul amplu al luptei 

împotriva traficului şi consumului de droguri. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Reprezentantul Ministerului Sănătăţii, dl.prof.dr.Cristian-Anton 

Irimie  propune respingerea iniţiativei legislative (pct. de vedere 

nr.27410/26.04.2010), din următoarele considerente: 
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- prin emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea 

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

preparatelor stupefiante şi psihotrope propunerea legislativă a rămas fără 

obiect; 

- ordonanţa de urgenţă introduce în Legea nr.143/2000 şi 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. 

Acelaşi punct de vedere este susţinut şi de către reprezentantul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, dna.Irina Alexe. 

Comisia pentru sănătate şi familie, a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, respingerea propunerii legislative. 

 

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

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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