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PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din perioada  12 – 14.02. 2013 
 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 20 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie.  

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi, în calitate de invitaţi: 

-  dl.Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii; 

- dl.Stelian Fedorca, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Educaţiei Naţionale; 

- dna.Graziela Elena Vâjială, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-

Doping; 

- dna.Daniela Raiciu, Patronatul Producătorilor şi Distribuitorilor 

de Plante Medicinale „Planta Romanica”. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 



1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind suplimentele 

alimentare ( PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

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

clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi 

demnitatea umană  ( PLx 695/2010). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind organizarea 

şi desfăşurarea studiilor postuniversitare de formare profesională în 

specialitate, medicină şi medicină dentară( PLx 781/2010). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Protocolului Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea 

prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare 

la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la 

Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 

ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 

1992 la Rio de Janeiro)  ( PLx 13/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului 

instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul 

României ( PLx 459/2012). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2012 pentru acordarea unui nou 

termen persoanelor prevăzute la art.5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului 

nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare ( PLx 

17/2013). 
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind suplimentele 

alimentare ( PLx 468/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului unitar de reglementare şi 

a bazei de date care să conţină toate tipurile de suplimente alimentare 

certificate în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene. Totodată se 

stabilesc sancţiuni penale şi contravenţionale pentru nerespectarea 

prevederilor instituite de prezenta lege. 

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

lege în şedinţa din 30 octombrie 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul 

de lege, conchide domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu, solicită cuvântul şi menţionează că proiectul 

de lege transpune legislaţia europeană în domeniu cu privire la apropierea 

legislaţiilor statelor membre privind suplimentele alimentare, la includerea 

anumitor substanţe, la procedura de reglementare cu control dar şi la 

recunoaşterea mutuală a notificărilor emise în alte state membre pentru 

suplimentele alimentare. 

Domnia sa informează că, în urma discuţiilor purtate de către 

Ministerul Sănătăţii cu toţi factorii de decizie implicaţi în procesul de 

elaborare a acestui act normativ, au fost agreate o serie de propuneri, pe care 

le supune dezbaterii membrilor Comisiei pentru sănătate şi familie. 

Dna.Graziela Vâjâială , solicită cuvântul şi informează că Agenţia 

Naţională Antidoping este de acord cu punctul de vedere al Ministerului 

sănătăţii şi susţine această formă a proiectului de lege. 
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Dna.Daniela Raiciu intervine şi doreşte să precizeze că propunerile 

Ministerului Sănătăţii nu corespund în totalitate cu cele dezbătute la Senat şi 

solicită amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, în vederea studierii 

acestor propuneri.                      

Dl.Răzvan Vulcănescu  solicită cuvântul şi informează că aceste 

propuneri sunt aceleaşi cu cele prezentate şi votate de către Senat.    

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi doreşte să precizeze că 

este nevoie de o definire corectă a ceea ce înseamnă efectul analogic şi 

structura genetică. De asemenea, orice produs care se  suspectează că are 

efect analogic,  cel care îl lansează pe piaţă trebuie să demonstreze că nu are 

aceste efecte halucinogene. Domnia sa solicită amânarea dezbaterilor asupra 

acestui proiect de lege, în vederea depunerii de amendamente. 

De asemenea, dl.dep.Petre Movilă, solicită amânarea dezbaterilor, 

pentru a avea timpul necesar studierii propunerilor înaintate de către 

Ministerul Sănătăţii. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei supune la vot amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

Cu unanimitate de voturi, dezbaterile se amână până la o şedinţă 

ulterioară a comisiei.                                                                                    

 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru interzicerea 

clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi 

demnitatea umană  ( PLx 695/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare  stabilirea cadrului juridic adecvat în 

vederea interzicerii clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă 
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drepturile omului şi demnitatea umană, stabilirea faptelor ce constituie 

infracţiuni şi sancţiunile penale aplicabile în cazul săvârşirii acestor fapte. 

Potrivit Expunerii de motive necesitatea acestei reglementări este dată 

de respectarea drepturilor omului şi de corelarea cu legislaţia europeană în 

materie, în domeniul bioeticii, inclusiv prin acoperirea vidului de legislaţie 

în ceea ce priveşte interzicerea clonării atât în scop reproductiv, cât şi 

terapeutic. 

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

lege în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Comisia juridică a  avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia 

drepturilor omului  a acordat aviz  favorabil cu amendamente, conchide 

domnia sa. 

Dl.Răzvan Vulcănescu solicită cuvântul şi precizează că Ministerul 

Sănătăţii susţine proiectul de lege în forma prezentată cu amendamentele 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale. Totodată, informează domnia sa, Ministerul Sănătăţii, împreună 

cu Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule stem 

Hematopoietice, supun, spre dezbatere în şedinţa Comisiei o serie de 

propuneri.  

Dl.dep.dr.Cristian Horia solicită cuvântul şi doreşte să sublinieze că 

este necesar să se reglementeze printr-o altă lege ceea ce înseamnă „mama 

purtătoare”. 

Dna.dep.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi precizează că prin acest 

proiect de lege se clarifică legalitatea a ceea ce este o mamă purtătoare. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu  intervine şi propune studierea 

legislaţiei europene în vigoare precum şi un punct de vedere al Bisericii 

Ortodoxe Române. 
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Dl.dep.dr.Cristian Horia propune înfiinţarea unui grup de lucru, cu 

participarea Ministerului Sănătăţii, a Agenţiei Naţionale de Transplant cât şi 

a reprezentanţilor ONG-urilor care au în competenţă această problematică. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, supune la vot 

amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

Cu unanimitate de voturi, dezbaterile se amână până la o şedinţă 

ulterioară a comisiei.                                                                                    

 

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare de formare profesională 

în specialitate, medicină şi medicină dentară( PLx 781/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi desfăşurarea studiilor 

postuniversitare în domeniile medicină şi medicină dentară, prin 

introducerea unor noi măsuri privind admiterea în rezidenţiat şi desfăşurarea 

examenului, în scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale a medicilor 

rezidenţi. 

Senatul, în şedinţa din  24 noiembrie 2010, a respins propunerea 

legislativă. 

Comisia juridică  şi Comisia pentru muncă au  avizat favorabil, iar 

Comisia pentru învăţământ şi  Comisia pentru buget  au avizat negativ 

propunerea legislativă, conchide domnia sa. 

Dl.Stelian Fedorca solicită cuvântul şi propune amânarea dezbaterilor, 

întrucât se doreşte ca Ministerul Educaţiei şi Cercetării să formuleze o serie 

de propuneri asupra iniţiativei legislative. 
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De asemenea, dl.Răzvan Vulcănescu solicită amânarea dezbaterilor 

asupra propunerii legislative. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei supune la vot amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

Cu unanimitate de voturi, dezbaterile se amână până la o şedinţă 

ulterioară a comisiei.                                                                                    

 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Protocolului Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea 

prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare 

la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la 

Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 

ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 

1992 la Rio de Janeiro)  ( PLx 13/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că Protocolul 

reprezintă o Înţelegere internaţională care, prin obiectul de reglementare, 

intră sub incidenţa Legii nr.590/2003 privind tratatele, urmând a fi supus 

Parlamentului spre ratificare. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, informează domnia 

sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie, hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2012 pentru stabilirea cadrului 

instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul 

României ( PLx 459/2012). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului instituţional de acţiune 

în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, din 

perspectiva alinierii legislaţiei naţionale la normele europene în domeniul 

fitosanitar în raport de noile răspunderi ce ne revin ca stat membru al 

Uniunii Europene. 

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

de lege în şedinţa din 30 octombrie 2012, informează domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie, hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

 

La punctul 6 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2012 pentru acordarea unui nou 

termen persoanelor prevăzute la art.5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului 

nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare ( PLx 

17/2013). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare prelungirea termenului în care pot fi 

declarate şi achitate obligaţiile reprezentând contribuţiile datorate de 

deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care realizează 

încasări din comercializarea în România a medicamentelor, precum şi a 

dobânzilor datorate, până la 29 octombrie 2012. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul 

de lege în şedinţa din 12 decembrie 2012, informează domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie, hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
RODICA NASSAR 
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