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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din zilele de 17 şi 18  martie 2010 

  
 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 17.03.2010 între orele 14,00 - 18,00 şi în 

ziua de 18.03.2010 între orele 9,00 - 12,30, având următoarea 

ordine zi: 

1. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind 

externarea persoanelor decedate, de religie islamică ( PL x 

545/2009). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

Lucrările şedinţei au fost conduse de dna.dep.Rodica 

Nassar, preşedintele Comisiei. 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la dezbateri asupra  proiectului de 

Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie 
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islamică ( PL x 545/2009), adoptat de către Senat în 27 

octombrie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

instituirea, în cazul persoanelor decedate de religie islamică, a 

unei excepţii de la reglementările care interzic externarea 

persoanelor decedate mai devreme de 24 de ore de la data 

declarării decesului. 

Senatul a soluţionat o parte din neregulile sesizate în 

punctul de vedere al Guvernului şi a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 27 octombrie 2009. 

În punctul său de vedere, Ministerul Sănătăţii se 

declară de acord cu admiterea proiectului de lege în forma 

adoptată de către Senat. 

Comisia a constatat că reglementarea externării 

persoanelor decedate se regăseşte la art.3 alin.(4) din Hotărârea 

Guvernului nr.451/1 aprilie 2004, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.104/2003 privind 

manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi 

ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului. 

În acest sens, Comisia a aprobat, în unanimitate,ca 

articolul unic aprobat de către Senat să devină art.1 , precum şi  

introducerea unui nou text, ca art.2, care reglementează că, în 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Ministerul Sănătăţii va completa corespunzător Hotărârea 

Guvernului nr.451/2004 pentru aprobarea Normelor 
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metodologice de aplicare a Legii nr.104/2003 privind 

manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi 

ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi 

familie a adoptat , în unanimitate, proiectul de Lege privind 

externarea persoanelor decedate, de religie islamică ( PL x 

545/2009) cu amendamentul care va face obiectul raportului. 

 

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. 

 

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.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), 
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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. Şandru Mihaela Ioana( Grup 

Parlamentar al PD-L), dna. dep.Diana Adriana Tuşa (Grup 

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

Parlamentar al PSD + PC ) fiind absentă motivat . 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 

 


		2010-03-18T13:13:05+0200
	Cristina E. Bologan




