
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie               Nr. 28/118 / 19 mai  2011 
 
 
 

S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada 17 – 19 mai  2011   

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 17.05.2011 între orele 15,00-19,00, în ziua de 

18.05.2011 între orele 9,30, – 16,00 şi în ziua de 19.05.2011 

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

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

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii   ( PL x 177/2011). 

2. Dezbateri, în fond, 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. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148 din 3 



noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului ( Pl x 320/2011). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

producerea şi comercializarea făinii , pâinii şi produselor de 

panificaţie ( Pl x 278/2011). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

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

Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii  ( PL x 177/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, în sensul transpunerii parţiale a art.2 pct.1 din 

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2009/53/CE, 

de modificare a Directivei 2001/82/CE şi a Directivei 

2001/83/CE în ceea ce priveşte modificări ale condiţiilor 

autorizaţiilor de introducere pe piaţă pentru medicamente. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 4 aprilie 2011. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, 

cu două observaţii care se impun a fi operate pentru 

îmbunătăţirea clarităţii textului. 
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.30581/13.05.2011 susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi 

Comisia pentru industrii şi servicii, au avizat favorabil proiectul 

de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, 

cu amendamente şi întocmirea unui raport, în acest sens. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, 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: 

- 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 
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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 tuturor textelor 

din iniţiativa legislativă, deoarece acestea 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. 
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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 trei al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului ( Pl x 320/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea art.1 şi a art.5 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului unuia 

dintre bunicii copilului, în situaţia în care părintele se întoarce la 

locul de muncă, cuantumul acesteia fiind echivalent cu salariul 

minim net pe economie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 4 mai 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 
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Avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci, care sunt sesizate în fond. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (1 abţinere), avizarea favorabilă 

a propunerii legislative. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate 

şi familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind producerea şi comercializarea făinii , pâinii şi 

produselor de panificaţie ( Pl x 278/2011). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

producerea şi comercializarea făinii, pâinii şi produselor de 

panificaţie, stabilind condiţiile de fabricare şi caracteristicile 

calitative pe care trebuie să le îndeplinească făina şi produsele 

de panificaţie destinate consumului uman, din punct de vedere 

nutriţional. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 4 mai 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Avizul comisiei urmează să fie trimis Comisiei pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, 

care este sesizată în fond. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

 

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

unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul şase 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 15 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 

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

al UDMR ) , fiind absenţi 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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