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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din perioada 19  – 20.09. 2012 

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 19.09.2012 între orele 14,00-18,00 şi în ziua de 20.09.2012 

între orele 9,00 – 11,30, având următoarea ordine zi:     

1. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea 

unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii ( PLx 653/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci. 

2. Dezbaterea, în fond, în procedură de urgenţă, asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale  (PL-x 

48/2012) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 



3. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 pentru 

modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx 135/2011). 

4. Reexaminarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2011 privind 

modificarea şi completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008 ( PLx 196/2011). 

5. Dezbaterea, în fond, în procedură de urgenţă, asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 

preparatelor stupefiante şi psihotrope (PL-x 244/2012). 

6. Dezbaterea, în fond, în procedură de urgenţă, asupra 

proiectului de Lege privind reproducerea umană asistată medicală 

cu terţ donator  (PL-x 63/2012) – sesizare în comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, punctele 1 şi 2 din 

cadrul ordinii de zi au fost amânate, cu unanimitate de voturi,  în 

vederea consultării Consiliului Legislativ, cu privire la procedura 

ce urmează a fi aplicată. 

 

La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la reexaminarea proiectului de Lege 
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privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 

pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008 ( PLx 135/2011). 

În şedinţa din 29 noiembrie 2011, Plenul Camerei Deputaţilor 

a hotărât retrimiterea la comisie a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 pentru 

modificarea Legii farmaciei nr.266/2008, în vederea reexaminării 

şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

Legii farmaciei nr.266/2008, republicată, în sensul abrogării 

dispoziţiei de la alin.(2) al art.12 care prevede posibilitatea 

înfiinţării a câte unei farmacii comunitare în gări, aerogări şi centre 

comerciale de mare suprafaţă, prin excepţie de la alin.(1) al art.12, 

precum şi prorogarea termenului prevăzut la art.42, respectiv 31 

decembrie 2012. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 16 martie 2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.46347/19.09.2012, susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 

adoptare a proiectului de lege. 
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La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la reexaminarea proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2011 

privind modificarea şi completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008 ( PLx 196/2011). 

În şedinţa din 29 noiembrie 2011, Plenul Camerei Deputaţilor 

a hotărât retrimiterea, la comisie, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2011 privind 

modificarea şi completarea art.II din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea 

articolului II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2010 

pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008, intervenţiile 

legislative vizând prorogarea până la data de 1 mai 2011 a 

termenului de analiză a cererilor depuse anterior datei de 30 

decembrie 2010, în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare 

pentru farmacii şi drogherii, precum şi reglementarea situaţiei 

cererilor depuse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.130/2010, pentru cazurile la care nu se 

poate efectua inspecţia de farmacie. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 18 aprilie 2011. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.46347/19.09.2012, susţine adoptarea acestui proiect de lege, în 

forma aprobată de Guvern. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 

adoptare a proiectului de lege, în forma emisă de Guvern. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbaterea, în fond, în procedură 

de urgenţă, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope (PL-x 

244/2012). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu 

modificările şi completările ulterioare, în scopul stabilirii 

competenţelor Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, precum şi ale Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru siguranţa Alimentelor în aplicarea acestei legi. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat 

proiectul de lege în şedinţa din 29 mai 2012. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, precum şi 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice, au avizat favorabil proiectul de lege. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.46347/19.09.2012, susţine adoptarea acestui proiect de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 

adoptare a proiectului de lege, în forma aprobată de Senat. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au procedat la dezbaterea, în fond, în procedură 

de urgenţă, asupra proiectului de Lege privind reproducerea umană 

asistată medicală cu terţ donator  (PL-x 63/2012) – sesizare în 

comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare regimul 

juridic pentru reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, 

asigurarea confidenţialităţii informaţiilor care ţin de aceasta, 

precum şi modul de transmitere a lor, în vederea rezolvării unor 

probleme de natură medicală şi etică, precum şi pentru susţinerea 

natalităţii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit 

proiectul de lege în şedinţa din 2 aprilie 2012. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a 

avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia pentru drepturile 
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omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a întocmit un 

aviz negativ. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.46347/19.09.2012, susţine adoptarea acestui proiect de lege, în 

forma aprobată de Guvern. 

În urma discuţiilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege, în vederea formulării de amendamente. 

 

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 dl.dep.Gheorghe Albu  ( Grup 

Parlamentar al PD-L) şi dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi ( Grup 

Parlamentar al PNL) . 

 

PREŞEDINTE 

RODICA NASSAR 
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