
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie             Nr.28/124 / 26 mai  2011 
 
 
 

S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada 24 – 26 mai  2011   

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 24.05.2011 între orele 14,00-19,00, în ziua 

de 25.05.2011 între orele 9,30, – 16,00 şi în ziua de 26.05.2011 

între orele 9,00 – 12,00, având următoarea ordine zi:                                           

1. Continuarea dezbaterilor asupra  proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind 

regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope ( PL x 213/2011). 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2008 

privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a 

unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete 

medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 

conexe actului medical  (PL x 659/2008). 



3.  Dezbateri, în fond, asupra  propunerii legislative 

privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) şi SIDA 

(Pl  588/2001). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

examinarea psihologică şi psihiatrică a celor ce candidează 

pentru obţinerea de funcţii de demnitate publică, în administraţia 

locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar public sau 

îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de stat sau 

ministru în cadrul ministerelor (PL x 345/2011). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind 

desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare ( PL  x 344/2011). 

6. Diverse. 

7. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la continuarea dezbaterilor asupra  proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope ( PL x 213/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

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

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, 

cu modificările şi completările, astfel: 
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- includerea substanţelor şi preparatelor prevăzute în 

tabelele II şi III din anexa la lege în categoria substanţelor şi 

preparatelor interzise de lege (acestea fiind permise în prezent, 

în condiţiile legii); 

- includerea în secţiunea „Plante şi substanţe aflate sub 

control naţional” a plantelor şi substanţelor nesupuse controlului 

internaţional, care, datorită proprietăţilor psihoactive, prezintă 

un risc ridicat pentru sănătatea publică; 

- interzicerea oricărei livrări de seminţe de canabis şi 

mac opiaceu în alt scop decât cel prevăzut de lege sau către 

persoane neautorizate; 

- interzicerea transportului, depozitării, comerţului, 

intermedierii, achiziţionării, utilizării şi tranzitului pe teritoriul 

naţional ale plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în 

tabelele I, II şi III din anexa la lege, precum şi a plantelor cu 

denumiri similare sau vândute ca îngrăşăminte sau supliment 

pentru creşterea plantelor din tabelele menţionate incluse în 

activităţi de import-export; 

- stabilirea sancţiunilor aplicabile în cazul 

nerespectării prevederilor legii. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a acordat aviz 

favorabil asupra proiectului de lege. 

Deşi a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul 

Legislativ sugerează modificări de fond asupra întregii iniţiative 
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legislative, deoarece aceasta se află în contradicţie cu obiectul 

reglementat.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 27 aprilie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de 

vedere nr.30581/13.05.2011 nu susţine proiectul de lege în 

forma prezentată. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege, până la viitoarea şedinţă a comisiei. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a 

statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de 

cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară 

activităţi conexe actului medical  ( PL x 659/2008). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare vânzarea 

spaţiilor proprietate privată a statului, cu destinaţie de cabinete 

medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi 

conexe actului medical. Vânzarea cabinetelor medicale se va 

face de către medici, dentişti, biologi şi alte categorii de 

personal medical, la un preţ care va fi stabilit prin negociere 
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directă între cumpărător şi o comisie specială, pe baza unei 

evaluări. Raportul de evaluare va fi realizat de către un evaluator 

independent, selectat prin licitaţie publică, iar acesta va stabili 

valoarea cabinetului medical la preţul de piaţă, pe baza 

indicatorilor specifici. Preţul va putea fi plătit integral, la 

încheierea contractului, sau în rate eşalonate pe maxim 15 ani, 

cu termen de graţie un an, şi cu un avans de 15% din preţul de 

vânzare. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic au avizat negativ proiectul de lege, iar Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a acordat aviz favorabil. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.31983 

din 23.05.2011, susţine adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Guvern. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege, până la viitoarea şedinţă a comisiei. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, asupra  propunerii 

legislative privind controlul bolilor cu transmitere sexuală (BTS) 

şi SIDA  (Pl  588/2001). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

dezincriminarea prostituţiei, prin asigurarea unui cadru legal de 

desfăşurare a activităţilor specifice relaţiilor sexuale. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

În şedinţa din 9.09.2002, plenul Camerei Deputaţilor a 

hotărât retrimiterea la comisie a raportului, pentru întocmirea 

unui raport suplimentar.  

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri, respingerea propunerii 

legislative şi întocmirea unui raport de înlocuire, în acest sens. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

privind examinarea psihologică şi psihiatrică a celor ce 

candidează pentru obţinerea de funcţii de demnitate publică, în 

administraţia locală sau care ocupă funcţii de înalt funcţionar 

public sau îndeplinesc calitatea de secretar general, secretar de 

stat sau ministru în cadrul ministerelor (PL x 345/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea 

obligativităţii prezentării unei adeverinţe medicale cu privire la 

starea de sănătate fizică şi mentală în cazul persoanelor care 

candidează la funcţii de demnitate publică alese sau numite şi în 

situaţia persoanelor nominalizate la anumite funcţii de 

conducere în administraţie, precum şi a obligativităţii unui 
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control medical anual în cazul persoanelor care ocupă deja astfel 

de funcţii. 

Proiectul de lege se consideră adoptat de Senat în forma 

iniţială, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată, prin aprobare tacită. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri, avizarea negativă a 

proiectului de lege. 

Avizul urmează să fie înaintat Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, care sunt sesizate în 

fond. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind 

desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare (PL  x 344/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 

reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

alinierii legislaţiei naţionale în domeniu la standardele 

internaţionale ale agenţiei Internaţionale pentru Energie atomică, 
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referitoare, printre altele, la fazele distincte din ciclul de viaţă al 

instalaţiilor nucleare şi al celor radiologice. 

Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în 

forma iniţială, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-

a din Constituţia României, republicată, prin aprobare tacită. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

Avizul urmează să fie trimis Comisiei pentru industrii şi 

servicii, care este sesizată în fond. 

 

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

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul şapte 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), 

dl.dep.Ion Burnei  ( Grup Parlamentar al PSD  ), dl.dep. Ibram 

Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

dl.dep.Iosif Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), 

dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al 
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PNL), dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L),  

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

dep.Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD ) , dna.dep. Dobre 

Elena Cristina  ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Petru 

Movilă  ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep.Cristian Horia ( 

Grup Parlamentar al PNL),  dl.dep. Florian Popa ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar 

al UDMR ) , dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  ( Grup 

Parlamentar al PD-L),dl.dep.Gheorghe Albu ( Grup Parlamentar 

al PD-L). 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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