Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/ 283 / 18 noiembrie 2010

SINTEZA
lucrărilor comisiei din perioada 16 - 18 noiembrie 2010

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 16.11.2010 între orele 14,00 – 18,30, în ziua
din 17.11.2010 între orele 9,30 – 16,00 şi în ziua de 18.11.2010
între orele 9,30 – 12,00, având următoarea ordine zi:
1. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru
abrogarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
(PL-x 649/2010).
2. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru
abrogarea art.8 din Legea nr.178/2000 privind produsele
cosmetice, republicată (PL-x 650/2010).
3. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru
completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea
activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
(PL-x 507/2010).
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind
obligativitatea

instituţiilor

administraţiei

locale

de

stat,

instituţiilor publice locale, instituţiilor de învăţământ şi sanitare
de a folosi ca personal de bază, cadre ale Poliţiei Comunitare
Locale (Pl-x 504/2010).
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010
pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării (
PL x 608/2010).
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea
şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista
interzisă” (PL x 525/2010).
7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
completarea art.3 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri
de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a
Mării Negre (PL x 500/2010).
8. Diverse.
La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru
sănătate şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, a
proiectului de Lege pentru abrogarea Legii nr.98/1994 privind
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stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de
igienă şi sănătate publică (PL-x 649/2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
abrogarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică,
republicată, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prin
care se vor stabili şi sancţiona contravenţiile la normele din
domeniul sănătăţii publice, respectiv la 6 luni de la data intrării
în vigoare a prezentului proiect de lege.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat
prezentul proiect de lege în şedinţa din 26 octombrie 2010.
Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere
nr.69040/15.11.2010, susţine întocmirea unui raport de admitere
asupra proiectului de lege.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei
au hotărât, cu 7 voturi pentru şi 3 abţineri, întocmirea unui
raport de adoptare, cu amendamente, asupra proiectului de lege.
La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate
şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, a proiectul de Lege
pentru abrogarea art.8 din Legea nr.178/2000 privind produsele
cosmetice, republicată (PL-x 650/2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
abrogarea art.8 din Legea nr.178/2000 privind produsele
cosmetice,

republicată,

cu

modificările

şi

completările

3

ulterioare, în vederea armonizării legislaţiei interne cu actualele
reglementări ale Uniunii Europene în domeniu.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins
proiectul de lege în şedinţa din 26 octombrie 2010.
Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere
nr.69040/15.11.2010, susţine întocmirea unui raport de admitere
asupra proiectului de lege.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei
au hotărât, cu 6 voturi pentru şi 4 abţineri, întocmirea unui
raport de adoptare, cu amendamente, a proiectului de lege.
La punctul trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate
şi familie a procedat la dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege
pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind
organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge
şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea
calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
(PL-x 507/2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea
activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi
componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea
calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor
terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou
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alineat prin care se creează posibilitatea acordării unor facilităţi
suplimentare donatorilor de sânge voluntari.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat
proiectul de lege în şedinţa din 15 septembrie 2010.
Guvernul, nu susţine adoptarea proiectului de lege.
Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere
nr.69040/15.11.2010 nu susţine adoptarea proiectului de lege,
deoarece nu se respectă normele comunitare în domeniu.
În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru
sănătate şi familie a hotărât, cu 6 voturi pentru, 3 împotrivă şi 2
abţineri, întocmirea unui raport de adoptare, cu amendamente.
La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru
sănătate şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea
propunerii

legislative

privind

obligativitatea

instituţiilor

administraţiei locale de stat, instituţiilor publice locale,
instituţiilor de învăţământ şi sanitare de a folosi ca personal de
bază, cadre ale Poliţiei Comunitare Locale (Pl-x 504/2010).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
instituirea obligativităţii instituţiilor administraţiei locale de stat,
instituţiilor publice locale, instituţiilor de învăţământ şi sanitare
de a folosi ca personal de pază, cadre ale Poliţiei Comunitare
Locale.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins
propunerea legislativă în şedinţa din 15 septembrie 2010.
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Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere
nr.69040/15.11.2010 nu susţine adoptarea propunerii legislative
în forma prezentată.
În cursul dezbaterilor care au avut loc, membrii
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea
discuţiilor până la următoarea şedinţă.
La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia pentru
sănătate şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative
din domeniul cercetării ( PL x 608/2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
modificarea prevederilor legale privind finanţarea instituţiilor
ale căror fonduri se asigură nu doar de la bugetul de stat ci şi din
venituri proprii şi alte surse. Potrivit proiectului de lege, aceste
instituţii vor fi finanţate exclusiv din venituri proprii.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat
proiectul de lege în şedinţa din 19 octombrie 2010.
Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere
nr.69040/15.11.2010 susţine adoptarea proiectului de lege
pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă.
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative
din domeniul cercetării.
La punctul şase al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate
şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2008
privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe
cuprinse în „lista interzisă” (PL x 525/2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea
şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista
interzisă”, în scopul creării unui cadru mai riguros de aplicare a
legii în acest domeniu.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat
proiectul de lege în şedinţa din 27 septembrie 2010.
În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze favorabil
proiectul de lege.
La punctul şapte al ordinii de zi, Comisia pentru
sănătate şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea
proiectului de Lege pentru completarea art.3 din Legea
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nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a
construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre ( PL x 500/2010).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare
completarea art.3 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri
de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a
Mării Negre, precum şi a art.25 din Legea nr.360/2003 privind
regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, în
vederea protejării sănătăţii populaţiei, dar şi a zonelor turistice
care ar putea fi afectate de construirea unor centre industriale
producătoare de poluanţi sau substanţe chimice toxice în arealul
teritorial al aglomerărilor urbane sau rurale, mai ales în zonele
protejate natural sau aflate pe litoralul Mării Negre.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat
proiectul de lege în şedinţa din 15 septembrie 2010.
Guvernul nu susţine adoptarea acestui proiect de lege.
În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru
sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
La punctul opt al ordinii de zi „Diverse” comisia a luat
în discuţie propunerea Grupului Parlamentar al Partidului
Democrat

Liberal

privind

nominalizarea

la

funcţia

de

vicepreşedinte al Comisiei pentru sănătate şi familie a doamnei
deputat dr.Cristina Dobre.
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Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au avizat
favorabil această propunere.
La lucrările comisiei din au participat 15 deputaţi după
cum urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al
PSD+PC), dl.dep.Călin Potor ( Independent), 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), dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar
al PD-L), dl.dep. Florian Popa ( 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. Sonia-Maria Drăghici ( Grup
Parlamentar al PSD + PC ) şi dna.dep. Dobre Elena Cristina
( Grup Parlamentar al PD-L), fiind absenţi dl.dep. Ibram Iusein
(Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), dna.dep. Lucreţia
Roşca ( Grup Parlamentar al PSD + PC) şi dna. dep.Diana
Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL).
PREŞEDINTE,
RODICA NASSAR
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