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Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

perioada 22 – 25 august 2005 între orele 9,00 – 13,00  având următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului 

de persoane ( PLX 309/2005). 

2. Dezbateri asupra propunerii privind controlul bolilor cu 

transmitere sexuală BTS şi SIDA (PL 588/2001). 

3. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2003 privind unele măsuri în 

vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării 

fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative 

(PL 406/2003). 

4. Dezbateri asupra propunerii legislative privind asigurările 

sociale de sănătate (PLX 410/2004). 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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6. Diverse. 

 

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

a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane ( PLX 309/2005) adoptat de către 

Senat, în şedinţa din 22 iulie 2005. 

Aşa după cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei , proiectul de lege reglementează condiţiile în care un străin, 

despre care există motive serioase să se considere că este victimă a 

traficului de persoane, poate beneficia de acordarea unei perioade de 

recuperare şi reflecţie pentru a se reface, a ieşi de sub influenţa 

făptuitorilor şi a lua o decizie în cunoştinţă de cauză privind cooperarea 

cu autorităţile competente. De asemenea proiectul de lege cuprinde  

drepturile de care beneficiază o asemenea persoană în perioada de 

recuperare şi reflecţie şi  totodată, se instituie dreptul străinilor victime 

ale traficului de persoane de a li se acorda un permis de şedere temporară, 

în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002. 

Un alt aspect avut în vedere este cel legat de diferenţierea 

pedepselor pentru infracţiunile privind traficul de minori şi traficul de 

persoane propriu-zis. În context, având în vedere faptul că pedeapsa 

pentru infracţiunea privind traficul de minori între 15 şi 18 ani are 

aceleaşi limite ca şi pedeapsa pentru infracţiunea privind traficul de 

persoane în formă simplă, se propune majorarea cuantumului pedepsei 

pentru infracţiunile privind traficul de minori, indiferent de vârsta 

victimei. 

În urma dezbaterilor, în fond, comisia a hotărât, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane         

( PLX 309/2005), în forma adoptată de Senat. 

 

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere 

reexaminarea propunerii privind controlul bolilor cu transmitere sexuală 

BTS şi SIDA (PL 588/2001).  

În cadrul dezbaterilor s-au subliniat tendinţele îngrijorătoare 

privind creşterea îmbolnăvirilor cu transmitere sexuală, îndeosebi a 

sifilisului, în rândul tineretului, dar şi a îmbolnăvirii născuţilor vii prin 

transmiterea sifilisului de la mamă la făt.  Una din cauzele principale ale 

acestei situaţii o reprezintă absenţa unui control continuu şi eficient 

asupra prostituţiei. Modalităţile de abordare a fenomenului prostituţiei 

sunt doar două : ignorarea sau încercarea limitării lui. 

Prezenta iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare 

controlul bolilor cu transmitere sexuală, prin controlul prostituţiei, de 

către organele abilitate ale statului, în scopul asigurării sănătăţii prezente 

şi viitoare a naţiuni române. 

În urma dezbaterilor care au urmat, comisia a constatat că 

dezincriminarea prostituţiei este absolut necesară pentru ca legea să 

devină funcţională şi să-şi atingă scopul propus de iniţiator, respectiv 

controlul sever al bolilor cu transmitere sexuală ( BTS ) şi SIDA şi 

reducerea semnificativă a acestora. 

În acest sens, prezenta propunere legislativă trebuie să cuprindă 

unele prevederi de modificare ale articolelor  din Codul Penal. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să 

amâne discuţiile asupra propunerii privind controlul bolilor cu transmitere 

sexuală BTS şi SIDA (PL 588/2001) până la primirea unui punct de 

vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
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La punctul 3 al ordinii de zi comisia a luat în discuţie proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2003 

privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii 

eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea 

unor acte normative (PL 406/2003), art.II, V şi VI. 

Prevederile art.II fac referire la modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, iar prevederile 

art.V şi VI au implicaţii directe asupra bunei funcţionări a sistemului de 

asigurări sociale de sănătate. 

Modificările şi completările a o serie de articole din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de asigurări sociale de sănătate cuprind modul de decontare a 

serviciilor medicale din spitale şi alte unităţi sanitare publice şi atribuţii 

ale Ministerului Sănătăţii în domeniul sănătăţii publice. 

Având în vedere că proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 se află, în prezent, în dezbaterea 

Senatului, comisia a considerat că este necesar să amâne dezbaterea 

proiectului de lege aflat în discuţie. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, comisia a luat în discuţie propunerea 

legislative privind asigurările sociale de sănătate (PLX 410/2004), 

respinsă de către Senat în şedinţa din 29 iunie 2004. 

În urma examinării, în fond, comisia a constatat că în ceea ce 

priveşte conţinutul propunerii legislative iniţiatorul nu respectă obiectul 

prevăzut iniţial şi anume asigurările sociale de sănătate, textul făcând , în 

special,  referire la organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate şi ale caselor judeţene de asigurări de sănătate. 

O parte din articole sunt preluate din textul Legii nr.145/1997 şi al 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind asigurările 

sociale de sănătate. 

În concluzie, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să amâne dezbaterile asupra acestei iniţiative legislative 

pentru ca, în conformitate cu prevederile art.66 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, aceasta să fie examinată împreună cu propunerea 

legislativă privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 

sociale de sănătate, care aşteaptă votul final al Plenului Senatului. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

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

discutat şi alte probleme curente privind activitatea sa. 

 

La lucrările comisiei au participat 15 deputaţi. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

  

 

 
 


