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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din perioada 7 – 10 mai 2007  

 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 7 mai 2007 între orele 16,00 – 18,00, în ziua de 8 mai 2007 

între orele 14,00 – 19,00, în ziua de 9 mai 2007 între orele 9,00 – 

16,00  şi în ziua de 10 mai 2007 între orele 9,00 – 12,30 având 

următoarea ordine de zi: 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 

privind regimul juridic al precursorilor de droguri  (PLx 193/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind 

organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor  ( PLX 312/2007). 
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3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2007 pentru 

trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu 

şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în 

subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri 

organizatorice aferente acesteia  ( PLx 373/2007). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea 

Ifrim, preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi care a 

fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 

privind regimul juridic al precursorilor de droguri  (PLx 193/2007). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea 

regimului juridic al precursorilor de droguri în vederea alinierii la 

regulamentele europene  în domeniu. 

Având în vedere procedura administrativă a operaţiunilor 

privind substanţele clasificate proiectul de lege cuprinde prevederi 

privind întărirea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog în ceea ce 

priveşte eliberarea autorizaţiilor, planul asigurării legăturii între 

operatori şi autorităţile de control şi combatere a folosirii ilicite a 

precursorilor. De asemenea, proiectul de lege stabileşte care sunt 
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obligaţiile operatorilor cu substanţe clasificate, procedura de 

păstrare, depozitare, circulaţie şi control a substanţelor clasificate. 

În urma dezbaterilor comisia a aprobat o serie de 

amendamente care se referă, în principal, la : 

- identificarea corectă a regulamentelor CE conform Ghidului 

stilistic în limba română a acquis-ului comunitar; 

- reformulări ale textelor , pentru un plus de claritate în 

exprimare; 

- completări ale articolelor, pentru a se reglementa autorizarea 

operaţiunilor de export pentru toate categoriile de substanţe 

clasificate; 

- modificări ale articolelor pentru a se realiza corelarea 

operaţională între Agenţia Naţională Antidrog şi formaţiunea 

centrală antidrog din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române; 

- introducerea de noi texte privind contravenţiile şi 

infracţiunile aplicate pentru nerespectarea legii. 

În urma dezbaterilor pe articole, comisia a votat, în 

unanimitate, un amendament asupra preambulului legii şi o serie 

de amendamente asupra următoarelor articole: art.1 alin.(1) şi (4), 

art.3 alin.(1), art.6 alin.(1), art.7 , art.8 alin.(1), art.9, art.10, art.12 

alin.(1), art.13 alin.(1), art.14 alin.(1), art.17 – 19, art.22, art.29. 

Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, 

amânarea finalizării proiectului de lege, pentru a da posibilitatea 
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Agenţiei Naţionale Antidrog de a înainta o serie de amendamente 

asupra articolelor rămase în discuţie. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a proiectului 

de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 

42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor  ( PLX 312/2007). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 

avându-se în vedere acordarea unor despăgubiri şi pentru 

proprietarii care au suferit pagube colaterale, rezultate din măsurile 

întreprinse pentru combaterea epidemiei de gripă aviară. 

În urma dezbaterilor, comisia a votat, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea art.26 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 

sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ( PLX 312/2007), 

în forma înaintată de Senat. 

 

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

familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, 

Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea 
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Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru 

stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia  ( PLx 

373/2007). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea 

Centrului din subordinea Ministerului Apărării în subordinea 

Academiei Române, ca unitate cu personalitate juridică şi 

reglementarea modalităţii de finanţare a activităţii acestuia. 

Totodată, proiectul de lege cuprinde prevederi privind trecerea 

bunurilor pe care le utilizează Centrul, cu excepţia celor în care 

desfăşoară activităţi de medicină preventivă, din domeniul public 

şi privat al statului şi administrarea Ministerului Apărării  în 

domeniul privat al statului şi administrarea Academiei Române, cu 

menţinerea destinaţiei de spaţii pentru activităţile medicale . 

Comisia a apreciat că se impune promovarea proiectului de 

lege, având în vedere necesitatea înfiinţării unui complex unitar de 

sănătate la cel mai înalt nivel în cadrul Academiei Române. Astfel, 

prin proiectul de lege se asigură asistenţa medicală integrată pentru 

pacienţi, inclusiv pentru demnitarii români şi străini. 

În urma dezbaterilor pe articole, comisia a aprobat o serie de 

amendamente care, în principal, se referă la : 

- furnizarea serviciilor de farmacie din cadrul Centrului la 

preţul cu amănuntul; 
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- finanţarea Centrului de la bugetul de stat, prin bugetul 

Academiei Române pentru controale obligatorii, altele decât cele 

prevăzute în Contractul – cadru al Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate ; 

- asigurarea finanţării , din credite bugetare , pentru activităţi 

de medicină preventivă şi activităţi de inspecţie sanitară şi sanitar – 

veterinară de stat ; 

- asigurarea finanţării, din transferuri pentru sănătate de la 

bugetul de stat, pentru asistenţa medicală demnitarilor străini şi a 

membrilor delegaţiilor aflaţi în vizită oficială pe teritoriul 

României , precum şi pentru acordarea unui spor de 25 % calculat 

la salariul de bază pentru personalul Centrului; 

- acordarea , opţional, a tichetelor de masă care se suportă 

exclusiv din venituri proprii. 

În urma dezbaterilor finale, comisia a votat, cu majoritate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.17/2007 pentru trecerea Centrului 

Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină 

Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea 

Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice 

aferente acesteia( PLx 373/2007) cu amendamentele votate, asupra 

art.6 alin.(3) lit.f), alin.(4) lit.a), b), c), d), g) – text nou, alin.(5) – 

text nou, art.7 alin.(2) text nou şi alin.(3) text nou. 
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La punctul patru al ordinii de zi , comisia a discutat şi alte 

probleme curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul cinci 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 lucrările comisiei din zilele de 7 şi 8 mai 2007 au fost 

prezenţi 16 deputaţi: 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.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), 

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

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

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

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

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

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

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

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ), 
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neînregistrându-se absenţe, iar în zilele de 9 şi 10 mai 2007 au fost 

prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat dl.dep.dr.Buşoi Cristian   

( Grup Parlamentar al PNL). 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


