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La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, fiind absent motivat 1 

deputat . 

La lucrările comisiei participă ca invitat dl.Ervin Szekely, secretar de 

stat , Ministerul Sănătăţii Publice . 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

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

Ordonanţei Guvernului nr.109/2006 privind staţiunile balneare, climatice şi 

balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare (PLX 

488/2006). 

2. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 pentru modificarea Legii nr.282/2005 

privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 
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componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 

securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutic ( PLX 230/2006) . 

3. Diverse. 

4. 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 modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.109/2006 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi 

asistenţa medicală balneară şi de recuperare (PLX 488/2006), adoptat de 

către Senat în şedinţa din 15 mai 2006, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 

109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa 

medicală balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.343/2002, pentru punerea de acord a termenelor necesare eliberării 

autorizaţiilor de funcţionare şi respectiv, a termenelor necesare actualizării 

autorizaţiilor de funcţionare pentru staţiunile balneare, climatice şi 

balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare . 

În continuare, domnia sa arată că, în conformitate cu  prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare 

naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.355/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, dezvoltarea standardizării naţionale, 

europene şi internaţionale se încadrează în atribuţiile şi responsabilităţile 

Asociaţiei de Standardizare din România  care, alături de celelalte instituţii 

publice, este angrenată în procesul de integrare europeană. 
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Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că, în urma analizei , de către asociaţia 

susmenţionată a legislaţiei române în vigoare, s-a constatat existenţa unor 

reglementări ce se află în conflict cu prescripţiile standardelor naţionale care 

adoptă standarde europene. 

 În această categorie se situează, între altele, Ordonanţa Guvernului 

nr.109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi 

asistenţa medicală balneară şi de recuperare,  aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.343/2003. 

 În acest context apare necesitatea modificării art.12 al acestui act 

normativ în sensul eliminării din text a prevederilor referitoare la standarde 

naţionale care nu se încadrează în prevederile art.6 alin.(2) din Ordonanţa 

Guvernului nr.39/1998 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.355/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 

acestea pot deveni obligatorii numai în cazul în care considerente de ordin 

public, de protecţie a vieţii, a sănătăţii şi a securităţii persoanelor fizice, a 

mediului înconjurător şi de apărare a intereselor consumatorilor fac necesară 

o astfel de măsură. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu arată că,  în scopul evitării unor interpretări 

eronate ale prevederilor art.2 şi 13 din Ordonanţa Guvernului nr.39/1998 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.355/2002, cu modificările 

şi completările ulterioare, care stabilesc termene diferite pentru eliberarea 

autorizaţiilor de funcţionare şi, respectiv, pentru actualizarea lor, proiectul 

de lege propune modificarea textului în sensul stabilirii duratei de 5 ani între 

eliberarea autorizaţiilor de funcţionare şi actualizarea acestor documente. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune adoptarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 
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Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  este de acord cu propunerea 

antevorbitorului său. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot iar 

comisia votează, în unanimitate, proiectul de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.109/2006 privind staţiunile balneare, climatice şi 

balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare (PLX 

488/2006), în forma înaintată de Senat. 

 

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

procedat la reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.7/2006 pentru modificarea Legii nr.282/2005 privind 

organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 

componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 

securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutic ( PLX 230/2006), 

adoptat de Senat în şedinţa din 30 martie 2006 . 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei subliniază că, în 

şedinţa din ziua de 9.10.2006 în Plenul Camerei Deputaţilor s-a hotărât la 

cererea Comisiei pentru sănătate şi familie , retrimiterea la comisie a 

proiectului de lege pentru a se întocmi un nou raport. 

Această solicitare se bazează pe faptul că se conturează soluţii pentru 

stimularea donatorilor de sânge care au avizul Ministerului Integrării 

Europene şi vor fi acceptate şi de către Uniunea Europeană . 

În continuare domnia sa arată că prin suspendarea temporară a 

aplicării legii, până la 30 septembrie 2006 , se va ajunge în situaţia în care nu 

vor mai fi donatori voluntari în consecinţă Ministerul Sănătăţii Publice va 

trebui să elaboreze instrucţiuni prin care să asigure o motivaţie acestor 
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donatori voluntari şi ca urmare este necesară rediscutarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 7/2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

propunerile Ministerului Sănătăţii Publice înaintate comisiei sunt pertinente , 

la obiect şi totodată îmbunătăţesc conţinutul Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 7/2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune ca art.16 

să se modifice prin acceptarea propunerilor Ministerului Sănătăţii Publice ca 

alin.(1) – (4). 

Astfel, art.16 alin.(1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Donatorii de sânge au dreptul să primească la fiecare donare o 

alocaţie de hrană sub forma tichetelor de masă, care au caracteristicile fizice 

şi valorice prevăzute de Legea nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de 

masă, cu modificările ulterioare, sau o masă post donare la centrul de 

transfuzie sanguină în echivalentul valorii totale a tichetelor de masă 

acordate .” 

Această măsură va stimula donarea de sânge. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  propune textul de la art.16 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.7/2006 să devină alin.(2). 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.dr.Boeriu Valeriu propune un nou text ca alin.(3). 

„ (3) Cheltuielile aferente drepturilor prevăzute la alin.(1) se suportă : 

a) în anul 2006, din bugetele locale ale localităţilor în care instituţiile 

de profil cu activitate de recoltare de sânge în scop transfuzional îşi au 

sediul; 
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b) începând cu data de 1 ianuarie 2007 de la bugetul de stat prin 

bugetul  Ministerului Sănătăţii Publice .” 

Domnia sa apreciază că necesitatea acest text în vederea acoperirii, în 

regim de urgenţă, a necesarului de sânge şi de componente sanguine la nivel 

naţional. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot 

amendamentul care este adoptat în unanimitate. 

Domnia sa propune un nou text ca alin.(4) cu următorul cuprins: 

„(4) În aplicarea prevederilor alin.(1) şi (3) Ministerul Sănătăţii 

Publice elaborează norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice 

cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi 

Ministerului Finanţelor Publice .” 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei  apreciază că acest 

amendament va permite desfăşurarea actului medical în condiţii de maximă 

siguranţă. 

Supus la vot amendamentul este adoptat în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei supune la vot, iar 

comisia votează în unanimitate adoptarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 pentru modificarea Legii 

nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea 

de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea 

calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutic ( PLX 

230/2006), cu amendamentele prezentate care vor face obiectul raportului de 

înlocuire. 

 

 La punctul trei al ordinii de zi, comisia a discutat şi alte probleme 

privind activitatea curentă a comisiei.  
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei informează comisia 

că, în ziua de 26 octombrie 2006, la Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor 

Omului, va avea loc dezbaterea „Populaţia şi dezvoltarea – un binom 

esenţial pentru viitorul României”, organizată de către Comisia pentru 

sănătate şi familie , Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi 

bărbaţi, Comisia pentru muncă şi protecţie socială  ale Camerei Deputaţilor 

şi Fondul ONU pentru Populaţie  ( UNFPA ) . 

Domnia sa propune membrilor comisiei să participe cu intervenţii 

privind rolul Parlamentului în problema populaţiei şi dezvoltării. 

Un alt aspect discutat în comisiei se referă la reexaminarea propunerii 

legislative privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de 

medicină complementară/alternativă. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

introducerea pe ordinea de zi a şedinţei de comisie din următoarea 

săptămână a acestei propuneri legislative care a fost retrasă la comisie . 

 

La punctul patru 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. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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