
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  
Comisia pentru Sănătate şi Familie      Nr. 28/513 /22 decembrie 2005 
 

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data  de 22.12.2005 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua 

de 22.12.2005 între orele 9,00 – 12,30 având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.140/2005 privind măsurile ce se 

aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare ( PLX 602/2005), în 

comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 

şi servicii specifice. 

2. Diverse. 

3. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea, în 

fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a 

suspiciunii influenţei aviare ( PLX 602/2005), adoptat de Senat în şedinţa 

din 24 noiembrie 2005. 

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

comisiei proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor 
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măsuri ca urmare a suspiciunii influenţei aviare, constând în 

supravegherea păsărilor sălbatice şi domestice prin examene clinice 

anatomo-patologice şi de laborator. 

În acest sens, Ministerul Sănătăţii are obligaţia să asigure stocurile 

de medicamente necesare eventualelor tratamente curative şi vaccinul 

necesar vaccinării antigripale umane, iar autorităţile publice locale au 

obligaţia să asigure neutralizarea deşeurilor de origine animală. 

Situaţia epidemiologică internaţională a influenţei aviare constituie 

un imens pericol internaţional, îndeosebi pentru România datorită Deltei 

Dunării şi fenomenului migraţiei păsărilor. Influenţa aviară reprezintă o 

ameninţare pentru sănătatea publică întrucât transmiterea bolii se face 

prin contact direct cu păsările infectate, cu hrana, apa sau echipamentele 

contaminate. 

Având în vedere cele menţionate, precum şi suspiciunea de 

influenţă aviară pe teritoriul României, comisia propune Plenului 

Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare raportul asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.140/2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii 

influenţei aviare ( PLX 602/2005), adoptat cu 17 voturi pentru, în forma 

înaintată de Senat. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia  a aprobat programul 

şedinţelor comisiei în perioada vacanţei parlamentare. 

 

La punctul trei 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. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim    

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL ) , dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian 

Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) şi 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , neînregistrându-se 

absenţe. 
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