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Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/175/22 aprilie 2008 
 
 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din zilele de 21 şi 22 aprilie 2008 
 

 
 
 Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 21 aprilie 2008, între orele 16,00-19,00 şi în ziua de 22 

aprilie 2008, între orele 10,00-15,00, având următoarea ordine de 

zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003, privind interzicerea 

folosirii cianurilor în industria minieră(Plx 429/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2007 pentru 

modificarea art. III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 

privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei 

sociale (PLx 177/2008). 
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3. Diverse. 

4. Studiu individual. 

Lucrările comisiei au fost deschise de către 

dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supunând la vot 

ordinea de zi care a fost adoptată în unanimitate. 

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, 

distinşi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice 

 

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

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

legislative pentru completarea art. 4 din Legea nr. 85/2003, privind 

interzicerea folosirii cianurilor în industria minieră(Plx 429/2007) 

respinsă de  către Senat  în şedinţa din 30 mai 2007, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din data de 15 aprilie 

2008, dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, a solicitat 

ca şi Comisia pentru sănătate şi familie să fie avizată pentru a-şi 

exprima punctul de vedere asupra raportului Comisiei pentru 

industrii şi servicii. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, Constituţia României recunoaşte fiecărui cetăţean al ţării 

dreptul „la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic”, 
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iar statul român se obligă să asigure cadrul legislativ în vederea 

realizării acestuia. 

În conformitate cu art. 174, alin. 3 din Tratatul Consiliului  

European, în elaborarea politicii în domeniul protecţiei mediului, 

Uniunea Europeană acordă un rol important „menţinerii calităţii 

mediului”, în special  prin introducerea unor măsuri preventive. 

Astfel, prin Directivele Uniunii Europene (nr. 85/337/CEE; nr. 

97/11/CE; nr. 2001/42/CE; nr. 80/68/CEE şi nr. 92/43/CEE) se 

asigură menţinerea unui mediu nepoluant. Guvernul României a 

transpus în legislaţia noastră o serie din aceste prevederi ale 

Uniunii Europene (Hotărârea Guvernului nr. 918/2002; Hotărârea 

Guvernului nr. 347/2003; Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 şi 

Hotărârea Guvernului nr. 351/2005), iar altele au fost adoptate de 

către Parlamentul României (Legea nr. 451/2001; Legea nr. 

462/2001 şi Legea nr. 360/2003). 

Cianurile se regăsesc în mediu sub formă de compuşi  simpli 

şi complecşi. Cei mai toxici sunt acidul cianhidric şi sărurile de 

potasiu sau de sodiu  ale acestuia. Cianura prezentă în cantitate 

mare în apă sau în sol  nu poate fi transformată de microorganisme 

în elemente mai puţin nocive, din contră, cianura distruge 

microorganismele şi trece nemodificată  în apa subterană. Riscurile 

de contaminare sunt foarte mari în timpul transportului, depozitării 

şi utilizării cianurii. 
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Cianura are efecte ireversibile şi asupra organismului uman. 

Cianura poate ajunge în organism prin căile respiratorii, prin piele 

sau prin înghiţire. Ca atare, orice contact cu apa sau aerul 

contaminate cu cianură este, de cele mai multe ori, letal. 

Cianura se foloseşte în minerit la obţinerea aurului şi 

argintului. Cu ajutorul cianurii aproape  100% din metalele 

preţioase pot fi extrase din rocile care conţin metalele în cauză. 

Minereurile sunt tratate cu o soluţie de cianură în bazine uriaşe. 

După extragerea metalului preţios, soluţia contaminată cu cianură 

şi o cantitate mare de metale grele este depozitată în iazuri de steril 

mari. Reziduurile formate în urma activităţilor de extragere a 

metalelor preţioase reprezintă o ameninţare serioasă pentru om şi 

mediu. 

Declaraţia de la Berlin a Parlamentului german, din 10 

octombrie 2001, scoate în evidenţă câteva lucruri 

importante:”...Cercetările ştiinţifice serioase întreprinse în ultima 

vreme au dovedit, fără dubii, că producţia de aur obţinută prin 

metoda cianurii în mediu deschis poate conduce la distrugerea 

ireversibilă a ecosistemelor... Potrivit legislaţiei din Germania şi 

Uniunea Europeană, a Directivei 91/689/CE, nici o agenţie 

guvernamentală  nu poate autoriza exploatarea aurului prin flotaţie 

de cianuri în spaţiu deschis”. 
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Printr-un act emis de Senatul şi Camera Deputaţilor din 

Republica Cehă, în luna august 2001, se interzice producţia de aur 

prin flotaţie în cianură. 

O legislaţie asemănătoare există în Turcia şi în statele 

americane Montana şi Wisconsin. 

La începutul lunii aprilie 2002, Înalta Curte de Justiţie din 

Grecia a dat o lege care interzice derularea unui proiect ce implica 

folosirea cianurii în procesul tehnologic. 

Poluarea mediului care a avut loc la uzina de procesare a 

aurului „Aurul” din Baia Mare, în ianuarie 2000, a produs reacţii 

nefavorabile pe plan internaţional, promovându-se şi procese 

împotriva statului român. 

În contextul în care România a devenit membră a Uniunii 

Europene se impune modificarea legislaţiei naţionale în sensul de a 

preîntâmpina orice posibilitate de a afecta dreptul la un mediu 

sănătos al populaţiei. Prezenta propunere legislativă doreşte 

crearea unui habitat de siguranţă în industria minieră, prin 

excluderea folosirii cianurii în exploatarea şi prelucrarea 

minereurilor. 

În prezent, în industria minieră din România funcţionează 4 

companii care folosesc cianura: S.C. Transgold SA, UP SASAR-

Baia Mare, Preparaţia Minieră Baia de Arieş şi Exploataţie Minieră 

Baia Borşa. Întrucât aceste societăţi se află în procedură de 
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lichidare, adoptarea prezentei legi nu va avea efecte sociale şi 

economice negative. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri, să avizeze 

favorabil propunerea legislativă pentru completarea art. 4 din 

Legea nr. 85/2003, privind interzicerea folosirii cianurilor în 

industria minieră (Plx 429/2007)în forma adoptată de către 

Comisia pentru industrii şi servicii şi prezentată în raport. 

 

La punctul al doilea 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. 150/2007 pentru modificarea art. III alin.(1) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-

fiscale din domeniul protecţiei sociale (PLx 177/2008) adoptat de 

către Senat în şedinţa din 7 aprilie 2008, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră Decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, aprobarea spre finele anului 2006 a Legii nr. 482/2006 a 

făcut imposibilă aplicarea programului nou instituit aşa cum a fost 

aprobat prin lege. Pentru că programul trebuia derulat începând cu 

luna ianuarie 2007, prin Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007, s-a 

modificat modalitatea de acordare a trusoului pentru nou-născuţi în 
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sensul acordării, până la data de 31 mai 2007, a contravalorii 

acestuia, respectiv 150 lei. 

Prin Legea nr. 164/2007, aplicarea Ordonanţei Guvernului 

nr.3/2007 a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2007, 

acordându-se în continuare contravaloarea în lei a trusoului 

urmând ca începând cu luna ianuarie 2008 trusoul să fie acordat în 

produse. 

Din analizele efectuate referitoare la posibilităţile de 

implementare a programului a rezultat că procedura de achiziţie a 

produselor în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, impune o perioadă destul de 

lungă pentru realizarea tuturor demersurilor pentru achiziţie având 

în vedere diversitatea produselor existente pe piaţă şi volumul 

achiziţiei. În plus, trusoul pentru nou-născuţi este necesar să fie 

acordat persoanelor îndreptăţite, integral, cu toate produsele odată. 

Autorităţile administraţiei publice locale nu au capacitatea 

achiziţionării separate a produselor şi realizarea pachetului integral 

de produse. De asemenea, sunt dificultăţi în găsirea unui furnizor 

care să asigure toate produsele ce vor compune trusoul pentru nou-

născuţi. Aceste dificultăţi conduc la imposibilitatea  acordării 

dreptului persoanelor îndreptăţite. Din acest motiv este necesară 
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prelungirea termenului de acordare a contravalorii trusoului, astfel 

încât dreptul  să fie acordat tuturor beneficiarilor. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, să avizeze favorabil 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin.(1) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-

fiscale din domeniul protecţiei sociale (PLx 177/2008) în forma 

adoptată de către Senat. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi „Diverse” Comisia pentru 

sănătate şi familie a procedat la examinarea, în fond, a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 

privind organizarea şi finanţarea  rezidenţiatului (PLx 232/2008) 

adoptată de către Senat în şedinţa din 15 aprilie 2008, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei, unităţile sanitare publice se confruntă cu o lipsă cronică 

de medici specialişti, medici dentişti şi farmacişti; fapt care are un 

impact negativ asupra asigurării asistenţei medicale a populaţiei. 

Ordonanţa Guvernului nr.12/2008 vizează stabilirea unor 

criterii privind desemnarea unităţilor sanitare pentru care se 

organizează rezidenţiat, crearea posibilităţii pregătirii profesionale 
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în vederea obţinerii  dreptului de liberă practică pentru absolvenţii 

de medicină, medicină-dentară şi farmacie şi suportarea, de la 

bugetul de stat, a salariilor unui număr mic de stagiari. 

În urma dezbaterilor care au avut loc Comisia pentru sănătate 

şi familie a hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptare proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi 

finanţarea  rezidenţiatului (PLx 232/2008) cu amendamentele care 

vor face obiectul raportului. 

 

La punctul  al patrulea al ordinii de zi, comisia a procedat la 

studiu individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor 

legislative înscrise în agenda comisiei. 

 

La lucrările comisiei, în zilele de 21 şi 22 aprilie 2008, au 

fost prezenţi 15 deputaţi, neînregistrându-se absenţe: 

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-L), 

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

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PD-L) , 

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

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

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

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

dl.dep.dr.Luchian Ion ( Grup Parlamentar al PNL ),  

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

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

dl.dep.Burnei Ion                     (Grup Parlamentar al PSD), 

dl.dep. Ciontu Corneliu            (Grup Parlamentar al PC). 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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