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S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din zilele de   27  – 28.06. 2012 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 27.06.2012 între orele 9,00-15,00 şi în ziua de 21.06.2012 

între orele 9,00 – 12,00, având următoarea ordine zi:     

1. Audierea ministrului sănătăţii privind noul proiect de 

lege al sănătăţii – şedinţă comună cu Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului. 

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

modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile 

specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate 

persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 

sănătate mintală asociate  (PLx 213/2012) . 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

administrarea fondului de sănătate de către patronate şi sindicate      

( PL x 118/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci. 



4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2011 pentru 

modificarea art.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum şi a 

art.8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope ( Pl x 45/2012 

) – sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională. 

5. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri ( Plx 475/2011) - sesizare 

în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

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

completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri ( PLx 174/2012) - sesizare în comun 

cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

 

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

familie a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate publică a 

Senatului, au procedat la audierea ministrului sănătăţii privind noul 

proiect de lege al sănătăţii. La cererea expresă a domnului ministru 

al sănătăţii, audierile au avut loc în ziua de 26.06.2012, între orele 

14,00 – 15,00. 

 2



Principalele schimbări preconizate în noul proiect de lege al 

sănătăţii sunt următoarele: 

- reorganizarea spitalelor în sistemul de sănătate; 

- creşterea rolului Ministerului Sănătăţii în monitorizarea 

şi controlul implementării politicilor de sănătate; redefinirea 

medicinei primare; 

- clarificarea răspunderii civile în asistenţa medicală;  

- desfiinţarea monopolului Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate şi instituirea autonomiei caselor de asigurări de 

sănătate; 

- la nivel local, casele de asigurări de sănătate ar trebui să 

se transforme în societăţi mutuale, astfel încât furnizorii vor putea 

încheia contracte cu mai mulţi asiguratori. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbateri generale asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, 

educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul 

autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate  (PLx 213/2012) . 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

art.6 şi introducerea art.91 în cadrul Legii nr.151/2010 privind 

serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale 

adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări 
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de sănătate mintală asociate, în vederea urgentării încheierii de 

protocoale de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi instituţiile 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi cu 

organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate 

promovarea sănătăţii mintale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 21 mai 2012. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.31818 din 

25.06.2012 nu se pronunţă asupra propunerii legislative, lăsând 

decizia finală la latitudinea comisiei. 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au avizat 

favorabil proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o 

şedinţă ulterioară. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbateri generale asupra 

proiectului de Lege privind administrarea fondului de sănătate de 
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către patronate şi sindicate  ( PL x 118/2012) , cu care este sesizată 

în comun, cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 

modalităţii de administrare a fondului de sănătate, constituit la 

nivel naţional. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit 

proiectul de lege, în forma iniţială. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.31818 din 

25.06.2012, nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

proiectul de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu care suntem 

sesizaţi în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere a 

acestui proiect de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o 

şedinţă ulterioară. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbateri generale asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea 

nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri, precum şi a art.8 din Legea 
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nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope ( Pl x 45/2012 ), cu care este 

sesizată în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

art.1 lit.a) din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi modificarea art.8 alin.(1), (2) şi 

(4) din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării 

prevederii potrivit căreia, tabelele din anexele celor două legi pot fi 

actualizate prin hotărâre a Guvernului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit 

proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.31818 din 

25.06.2012 propune adoptarea proiectului de lege în forma emisă 

de Guvern. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, au avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

a întocmit un raport preliminar de adoptare a proiectului de lege. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o 

şedinţă ulterioară. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbateri generale asupra 

propunerii legislative pentru completarea Legii nr.143/2000 

privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri ( Plx 475/2011), cu care este sesizată în comun cu Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul incriminării oricăror operaţii 

efectuate fără drept cu plante,substanţe şi produse „etnobotanice 

din plante, extracţii sau combinaţii din plante cu efect halucinogen 

sau euforic”. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 22 iunie 2011. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.31818 din 

25.06.2012 nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

propunerea legislativă. 
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Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

a întocmit un raport preliminar de respingere asupra propunerii 

legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o 

şedinţă ulterioară. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbateri generale asupra 

proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri ( PLx 

174/2012) - sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

Tabelului nr.IV din anexa la Legea nr.143/2000 privind 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu o nouă poziţie, 

cuprinzând substanţele „aurolac, bronz aluminiu, bronz argintiu 

sau bronz”. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit 

proiectul de lege în şedinţa din 21 mai 2012. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere nr.31818 din 

25.06.2012, nu susţine adoptarea proiectului de lege. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

proiectul de lege. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

a întocmit un raport preliminar de respingere a proiectului de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membri comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor până la o 

şedinţă ulterioară. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi după cum 

urmează : dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion Burnei  , dna.dep. 

Sonia-Maria Drăghici , dl.dep. Florian Popa , dna.dep. Lucreţia 

Roşca ( Grup Parlamentar al PSD ) dna.dep. Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, dna. dep.Diana Adriana Tuşa, dl.dep.Cristian Horia ( 

Grup Parlamentar al PNL), dna.dep. Dobre Elena Cristina, 

dl.dep.Gabriel-Dan Gospodaru , dl.dep.Petru Movilă   , dl.dep.Iosif 

Ştefan Drăgulescu , dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie  ( Grup 

Parlamentar al PD-L)   ,  dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar 

al UDMR ), fiind absenţi dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi , 

dl.dep.Gheorghe Albu  ( Grup Parlamentar al PD-L)   . 

 

PREŞEDINTE 

RODICA NASSAR 
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