
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie               Nr. 28/ 172 / 27 mai 2010 
 
 

PROCES VERBAL 
 al lucrărilor comisiei din zilele de 26 şi 27 mai 2010 

  
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absenţi motivat 2 deputaţi. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitaţi: 

- domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătăţii; 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de  voturi pentru, următoarea 

ordine de zi: 

1. Audierea reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de Transplant 

privind Ordinul ministrului sănătăţii nr.1585/2009. 

2. Audieri privind proiectul de Lege privind serviciile 

specializate de sănătate , educaţie şi sociale adresate copiilor şi adulţilor 

cu tulburări din spectrul autist şi al tulburărilor asociate. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea şi modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului ( Pl x 266/2010). 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale şi 

aromatice ( Pl x 232/2010). 

5. Dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative privind 

unele măsuri medico-sociale( Pl x 147/2010), sesizare în comun cu 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

6. Diverse. 

7. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la audierea 

reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de Transplant privind Ordinul 

ministrului sănătăţii nr.1585/2009. 

La audieri au participat, în calitate de invitaţi: 

 - dl.dr.Andrei Nica – director adjunct Agenţia Naţională de 

Transplant 

    - dl.dr.Dan Luscalov – director executiv Agenţia Naţională de 

Transplant. 

Referindu-se la Ordinul ministrului sănătăţii nr.1585/2009, 

dl.dr.Dan Luscalov,semnalează următoarele aspecte: 

- modificarea procedurii de acreditare a instituţiilor sanitare care 

desfăşoară activitate de transplant tisular şi celular stabilită prin Titlul VI 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 

- impunerea Ministerului Sănătăţii ca şi autoritate competentă 

care să acorde acreditarea instituţiilor sus menţionate şi dreptul acestora 

de a funcţiona doar cu acreditare, fără autorizaţia conferită de Ministerul 

Sănătăţii; 

- interzicerea dreptului Agenţiei Naţionale de Transplant de a 

suspenda şi revoca acreditările emise. 
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Domnia sa precizează că prezentul ordin face referire la 

acreditarea instituţiilor care desfăşoară activitate de transplant de organe, 

ţesuturi şi celule. Există diferenţe foarte mari şi criterii total diferite între 

acreditarea pentru transplant de organe şi acreditarea pentru transplant de 

ţesuturi şi celule. La ora actuală, legislaţia europeană face referire doar la 

acreditarea activităţii de transplant de ţesuturi şi celule, iar pentru 

activitatea de transplant de organe există doar un proiect de Directivă 

aflat în discuţie. 

În consecinţă, domnia sa solicită fie modificarea prevederilor 

Titlului VI din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, fie 

abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.1585/2009. 

Dl.dep.Petre Movilă intervine şi arată că, la Iaşi există două 

centre de fertilizare in vitro, care nu-i pot desfăşura activitatea, ca urmare 

a divergenţelor existente între Agenţia Naţională pentru Transplant şi 

Ministerul Sănătăţii.  

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în Ministerul 

Sănătăţii , informează că Ordinul ministrului sănătăţii nr.1290/2006 a fost 

modificat ca urmare a solicitării Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi nu 

pentru a se bloca activitatea ANT. 

În consecinţă,  domnia sa solicită ca, în termen de două 

săptămâni, să prezinte o informare cu privire la modul de aplicare a 

dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii nr.1585/2009 privind 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului 

VI „Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de 

origine umană în scop terapeutic” din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice 

nr.1290/2006. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită invitarea la discuţii a ministrului 

sănătăţii, care este responsabil de emiterea acestui ordin. 
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Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de dna.dep.prof.dr.Sonia 

Drăghici cât şi de dl.dep.dr.Horia Cristian. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia a procedat la audieri 

privind proiectul de Lege privind serviciile specializate de sănătate , 

educaţie şi sociale adresate copiilor şi adulţilor cu tulburări din spectrul 

autist şi al tulburărilor asociate. 

La audieri au participat în calitate de invitaţi: 

- dna.prof.dr.Iuliana Dobrescu – UMF Carol Davila 

- dna. Domnica Petrovai – psiholog, Ministerul Sănătăţii - 

Centrul Naţional de Sănătate Mentală 

 - dna.dr.Laura Mateescu – Comisia de psihiatrie pediatrică 

 - dna.Andreea Sorescu – preşedinte, Asociaţia Învingem 

Autismul 

 - dl. Cosmin Oprea - vicepreşedinte, Asociaţia Învingem 

Autismul 

- dna. Georgeta Crişu – preşedinte, Asociaţia Naţională pentru  

copiii şi adulţii autişti din România 

- dna.Liuba Iacobler – preşedinte, Asociaţia „Autişti România”. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei acordă cuvântul 

invitaţilor prezenţi, pentru a-şi expune punctul de vedere. 

Dna.dr.Iuliana Dobrescu mulţumeşte pentru invitaţie şi se 

declară de acord cu proiectul de lege în forma adoptată de către Senat şi 

cu amendamentele agreate de către Ministerul Sănătăţii. Domnia sa 

informează că, în urmă cu 8 ani, şansele de vindecare a bolnavilor cu 

tulburări de spectru autist erau aproape inexistente. 

Dna.Domnica Petrovai, precizează că, în lipsa unei structuri 

organizatorice adecvate, accesul la informarea părinţilor şi copiilor în 

ceea ce priveşte modul de manifestare al bolii, tratamentul adecvat şi 
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accesul la fondurile din bugetul asigurărilor de sănătate destinate tratării 

acestor afecţiuni, este îngrădit. Domnia sa se declară de acord cu proiectul 

de lege adoptat de către Senat. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie, solicită cuvântul şi informează 

că prezentul proiect de lege este rezultatul unor dezbateri temeinice între 

Ministerul Sănătăţii şi asociaţiile de profil. Domnia sa se pronunţă pentru 

promovarea proiectului de lege în forma adoptată de către Senat cu 

amendamentele formulate în punctul de vedere al ministerului. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei mulţumeşte 

Ministerului Sănătăţii pentru atenţia deosebită pe care o acordă acestei 

categorii de persoane. 

Dl.dep.dr.Samoil Vâlcu doreşte să informeze că la Râmnicu 

Vâlcea există un centru foarte modern şi care găzduieşte un număr de 40 

de copii cu astfel de tulburări. 

Dl.Cosmin Oprea, solicită cuvântul şi arată că 50% dintre cazuri 

pot fi recuperate până la stadiul de a putea fi integraţi în activitatea 

şcolară. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dna.Liuba Iacobler. 

Dna Luminiţa Gheorghiu , preşedinta Ligii pentru Promovarea 

şi Apărarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din România salută 

proiectul de lege fiind creaţia părinţilor şi ONG-urilor în domeniu iar 

forma adoptată de către Senat este şi meritul domnului prof.dr.Cristian 

Anton Irimie, secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, graţie căruia s-a 

lucrat în echipă multidisciplinară agreându-se forma prezentă la comisie. 

 Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici apreciază prezentul proiect de 

lege ca fiind un prim pas spre recuperarea, încă din faza incipientă, a 

copiilor suferinzi de aceste tulburări. Domnia sa speră să se identifice 

sursele financiare necesare aplicării acestui act normativ. 
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Dna.Georgeta Crişu consideră că acest proiect de lege trebuie 

adoptat în forma prezentată de către Senat. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa consideră că această iniţiativă se 

susţine pe o acţiune cu caracter nobil şi pe o abordare pragmatică. 

Domnia sa subliniază că screening-ul trebuie să se efectueze la copiii cu 

vârsta cuprinsă între 0-3 ani. Crearea cabinetelor interdisciplinare este 

binevenită şi va permite focalizarea efortului financiar pentru un număr 

mai mare de persoane, ştiindu-se faptul că boala este vindecabilă în mare 

parte. Domnia sa susţine acest demers legislativ alături de Ministerul 

Sănătăţii. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian subliniază că este nevoie, ca în termen 

de 90 de zile, instituţiile abilitate să emită norme de aplicare ale legii. În 

caz contrar, este necesară amendarea legii printr-o iniţiativă legislativă de 

modificare şi completare a acesteia. Domnia sa propune să se identifice 

toate autorităţile publice care sunt implicate în această problematică 

pentru a putea fi evidenţiate în lege. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei mulţumeşte 

invitaţilor pentru prezenţa la lucrări şi informează că în cadrul viitoarei 

şedinţe se va proceda la dezbateri pe marginea acestui proiect de lege. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea 

şi avizarea propunerii legislative pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ( Pl x 

266/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, în scopul consolidării şi armonizării cadrului legal 

existent cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu 
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privire la drepturile copilului precum şi cu ale celorlalte acte 

internaţionale în materie. 

Domnia sa informează că,  Guvernul, în punctul său de vedere, 

nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

De asemenea, dna.dep.Rodica Nassar, consideră că această 

propunere legislativă este neclară în formă şi conţinut. 

În consecinţă, Comisia hotărăşte, cu 15 voturi pentru şi 1 

abţinere, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale şi aromatice ( Pl x 

232/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei arată Propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

plantelor medicinale şi aromatice nr.491/2003. 

Intervenţiile legislative propuse urmăresc corelarea cu 

reglementările europene în domeniu şi cu schimbările legislative şi 

instituţionale interne, care au avut loc din momentul intrării în vigoare a 

Legii nr.491/2003 şi până în prezent, în sensul departajării atribuţiilor 

diferitelor autorităţi, în funcţie de categoria de produse care urmează a fi 

puse pe piaţă. 

Domnia sa informează că,  Guvernul, în punctul său de vedere, 

nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie arată că  nu susţine prezenta 

iniţiativă legislativă, în special datorită faptului că Ministerul Sănătăţii a 

fost exclus în ceea ce priveşte atribuţiile pe care le are în acest domeniu. 

În finalul acestor dezbateri, Comisia hotărăşte, cu unanimitate 

de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
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La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia a procedat la 

dezbaterea, în fond,  asupra propunerii legislative privind unele măsuri 

medico-sociale( Pl x 147/2010), cu care este sesizată în comun cu 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. 

Deoarece, din motive obiective, cele două comisii nu s-au putut 

întruni, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor comune pentru viitoarea şedinţă a Comisiei. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, Comisia a luat în discuţie unele 

probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul şapte al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru 

a comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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