
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr. 28/134 / 9 iunie  2011 
 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada 7 – 9 iunie 2011   
 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, membri ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absent 1 deputat. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat  domnul 

Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PL x 147/2011). 

2. 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). 

3. Continuarea dezbaterilor 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). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

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

a procedat la reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PL x 147/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei informează pe cei 

prezenţi că, în şedinţa din data de 30 mai 2011, plenul Camerei 

Deputaţilor a hotărât retrimiterea la comisie, a proiectului de lege, în 

vederea reexaminării şi a întocmirii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea transpunerii complete şi a aplicării 

corecte a prevederilor Directivei nr.98/83/CE a Consiliului din 3 

noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, în 

contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România, în calitatea sa de 

stat membru al Uniunii Europene. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 23 martie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

industrii şi servicii precum şi Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au avizat favorabil proiectul 

de lege. 
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.34736/6.06.2011, susţine adoptarea unui raport suplimentar de 

admitere, cu amendamentele prezentate în anexă, conchide domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi informează că 

ordonanţa nr.1 din 19 ianuarie 2009 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, a fost elaborată în 

scopul corectării unor erori de transpunere ale Directivei 98/83/CE 

privind calitatea apei destinată consumului uman. Totodată, prin 

introducerea unei note pentru parametrul clor rezidual liber, care este un 

parametru suplimentar în legislaţia românească, s-a stabilit un prag minim 

al acestui parametru pe toată lungimea reţelelor de distribuţie, astfel încât 

dezinfectantul să asigure o protecţie efectivă împotriva contaminării 

bacteriene a apei, până la robinetul consumatorului. 

Dna.Adriana Cârlan, consilier superior al Direcţiei de sănătate 

publică din Ministerul Sănătăţii, solicită cuvântul şi informează că, în 

urma unor discuţii purtate cu unii producători de apă, aceştia au evidenţiat 

situaţii particulare, în care, concentraţia maximă admisă, prevăzută de 

Legea 458/2002 pentru clorul rezidual liber în apă la ieşirea din staţia de 

tratare, nu poate asigura nivelul minim necesar de dezinfectant rezidual în 

punctele cele mai îndepărtate ale reţelei de distribuţie. Ca urmare, este 

necesară modificarea concentraţiei maxime admise a parametrului clor 

rezidual liber cu un interval de valori aplicabil în reţeaua de distribuţie, 

astfel încât producătorii de apă să aibă libertatea de a doza dezinfectantul, 

pentru ca acesta să poată asigura nivelul optim de protecţie împotriva 

contaminării bacteriene în apa care ajunge la robinetul consumatorilor. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi subliniază că, în apa 

consumatorului, clorul ar trebui să fie absent. Domnia sa precizează că 

este necesar a se  lua în discuţie concentraţia clorului acolo unde s-au 

descoperit germeni patogeni. 
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Dna.Adriana Cârlan, consilier superior al Direcţiei de sănătate 

publică din Ministerul Sănătăţii informează că, periodic, se efectuează 

analize bacteorologice în ceea ce priveşte calitatea apei potabile. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici solicită cuvântul şi menţionează că, 

dezinfectarea apei cu clor este o metodă veche, care în foarte multe ţări 

nu se mai foloseşte. Domnia sa precizează că  nu toţi paraziţii din apă pot 

fi distruşi de clor. Este necesar a se aplica  alte metode de dezinfectare a 

apei potabile, pentru a ne ridica şi noi la cerinţele standardelor altor state 

europene. 

Dna.Adriana Cârlan, consilier superior al Direcţiei de sănătate 

publică din Ministerul Sănătăţii, informează că această problematică este 

în discuţie la Comisia Europeană, dar în momentul de faţă, la nivel local 

nu există altă soluţie. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi (1 abţinere), întocmirea unui raport suplimentar de 

adoptare, cu amendamentele propuse de Ministerul Sănătăţii. 

 

La punctul doi 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). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei reaminteşte că 

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 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. 
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Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil proiectul de 

lege, cu amendamentele prevăzute în anexă. 

Dna.dep.Cristina Dobre solicită cuvântul şi subliniază că iniţiativa 

este bună, dar trebuie menţionat ce se întâmplă cu consumatorul, ce 

sancţiune i se poate aplica. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie intervine şi arată că această 

problemă este foarte ingrată. Nu se poate dovedi medical ce substanţă a 

consumat persoana respectivă. Aceste substanţe nu pot fi depistate prin 

nicio analiză de sânge. 

Dna.Rodica Mitoiu, consilier în cadrul Ministerului Administraţiei 

şi Internelor precizează că în România consumul de droguri este interzis, 

dar pentru consumator nu este prevăzută nicio sancţiune, acestuia 

oferindu-i-se posibilitatea de a fi introdus într-un program de asistenţă 

specializată, ca o alternativă la pedeapsa cu închisoarea. 

În urma discuţiilor care au urmat, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, 

pentru a acorda timpul necesar Ministerului Sănătăţii, în vederea 

analizării amendamentelor care fac obiectul avizului Comisiei pentru 

industrii şi servicii. 

 

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

procedat la continuarea dezbaterilor 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). 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei reaminteşte că 

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 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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată, prin aprobare tacită. 

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. 

În scopul completării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.68/2008 şi al îmbunătăţirii actului medical au fost depuse o serie de 

amendamente de către dna.dep.Rodica Nassar, dl.dep.Ion Burnei, 

dl.dep.Samoil Vâlcu şi dna.dep.Lucreţia Roşca. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.34702 din 

6.06.2011, nu susţine amendamentele formulate asupra proiectului de 

lege, conchide domnia sa. 
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În cursul dezbaterilor care au avut loc, amendamentul prin care se 

doreşte abrogarea art.2 alin.(1) este adoptat cu unanimitate de voturi, 

restul amendamentelor fiind respinse. 

Supus la vot, proiectul de lege este adoptat, cu unanimitate de 

voturi, urmând a se întocmi un raport de admitere, cu amendamentul 

prezentat. 
 

 

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

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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