
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                 Nr. 28/ 171 / 27 mai 2010 
 

 

S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din zilele 26 şi 27 mai 2010  

  
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 26.05.2010 între orele 14,00 - 18,00 şi în 

ziua de 27.05.2010 între orele 9,00 – 16,00, având următoarea 

ordine 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. 

Ca urmare a memoriului înaintat de către  Agenţiei 

Naţionale de Transplant, precum şi a audierilor din cadrul 

Comisiei pentru sănătate şi familie care au avut loc în ziua de 26 

mai 2010 cu participarea reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de 

Transplant,  dl.Cristian Anton Irimie, secretar de stat în 

Ministerul Sănătăţii, va prezenta, în termen de două săptămâni, 

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 
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nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin 

Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1290/2006. 

 

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 reprezentanţi ai Asociaţiei 

„Învingem autismul”, Asociaţiei Naţionale pentru copiii şi 

adulţii cu autism din România, Centrului de Sănătate Mentală 

din cadrul Ministerului Sănătăţii, psihologi, precum şi părinţi ai 

copiilor afectaţi de tulburări din spectrul autist. 

În urma audierilor, cei prezenţi s-au declarat mulţumiţi de 

promovarea proiectului de Lege privind serviciile specializate de 

sănătate, educaţie şi sociale adresate copiilor şi adulţilor cu 

tulburări din spectrul autist şi al tulburărilor asociate, în forma 

adoptată de către Senat şi cu amendamentele formulate de către 

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, 

agreate de Ministerul Sănătăţii. 

 

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). 
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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 privire la drepturile copilului 

precum şi cu ale celorlalte acte internaţionale în materie. 

În urma dezbaterilor care au urmat, Comisia pentru 

sănătate şi familie a hotărât, cu 15 voturi pentru şi 1 abţinere, 

avizarea negativă a propunerii 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). 

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. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

 

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), sesizare 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. 

 

La lucrările comisiei au participat 16 deputaţi după 

cum urmează: dna.dep. Rodica Nassar (Grup Parlamentar al 

PSD+PC), dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep.Călin Potor (Grup Parlamentar 
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al PD-L), dl.dep.Ion Burnei ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), 

dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu (Grup Parlamentar al PD-L), dna.dep. 

Graţiela Leocadia Gavrilescu (Grup Parlamentar al PNL), 

dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie (Grup Parlamentar al PD-L), 

dl.dep.Petru Movilă ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. 

Florian Popa  ( Grup Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. 

Lucreţia Roşca  ( Grup Parlamentar al PSD + PC), dl.dep. 

Samoil Vîlcu ( Grup Parlamentar al PD-L), dl.dep. Tudor 

Ciuhodaru ( Independent),  dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup 

Parlamentar al UDMR ) , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici ( Grup 

Parlamentar al PSD + PC ), dna.dep. Şandru Mihaela Ioana( 

Grup Parlamentar al PD-L) , iar dna. dep.Diana Adriana Tuşa 

(Grup Parlamentar al PNL) şi dl.dep.Gabriel-Dan 

Gospodaru(Grup Parlamentar al PD-L) fiind absenţi motivat. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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