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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 11 – 13  iunie  2013  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua de   

11.06.2013 între orele 14,00-18,30 , în ziua de 12.06.2013 între orele 10,00 

– 16,00 şi în ziua de 13.06.2013 între orele 9,30 – 12,00, având următoarea 

ordine zi: 

1. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 

68/2011) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 

reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern ( PLx 734/2011) 

– sesizare în comun cu Comisia pentru industrii. 

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

interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile 

omului şi demnitatea umană  ( PLx 695/2010). 

4. Examinare asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind siguranţa produselor de consum şi de 



abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului şi a Directivei 2001/95/CE, 

în vederea respectării principiului subsidiarităţii ( COM(2013)78). 

5. Examinare asupra comunicării Un cadru UE pentru strategii 

naţionale de incluziune a romilor până în 2020 ( COM(2011)173), în 

vederea emiterii unui proiect de opinie ( E 9/2011). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 68/2011) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Legea supusă reexaminării este iniţiată de Guvernul României şi 

vizează aspecte ce ţin de extinderea bazei de colectare a contribuţiilor pentru 

asigurările de sănătate, în vederea echilibrării deficitului fondului naţional 

unic de asigurări de sănătate, concomitent cu menţinerea exceptărilor de la 

plata acestor contribuţii pentru categoriile de persoane fără venituri, cu 

venituri reduse sau defavorizate.  

 Potrivit prevederilor art.137 alin.(2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, cele două Comisii au reluat dezbaterile asupra legii în raport de 

obiecţiile formulate în cererea de reexaminare şi au hotărât întocmirea unui 

raport de admitere a cererii de reexaminare şi adoptarea legii cu 

amendamente. 

Pentru finalizarea procedurii de reexaminare este necesar a se acorda 

votul comisiei pentru întocmirea unui raport comun înlocuitor în forma 

prezentată.  

În urma dezbaterilor,  membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a cererii 
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de reexaminare formulată de Preşedintele României, şi adoptarea legii cu 

amendamentele cuprinse în anexa la raport.   

 

La punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind reglementarea 

marketingului substituenţilor de lapte matern  ( PLx 734/2011) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru industrii. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal privind marketingul substituenţilor laptelui matern, precum şi practicile 

aferente acestuia, în vederea asigurării, astfel cum rezultă din Expunerea de 

motive, a unei nutriţii adecvate şi sănătoase sugarilor şi copiilor de vârstă 

mică, prin protecţia şi promovarea alăptării, în vederea ameliorării stării de 

sănătate a acestora, dar şi prin asigurarea utilizării corecte a substituenţilor 

laptelui matern, atunci când aceştia sunt necesari, printr-un marketing 

corespunzător şi prin furnizarea de informaţii consistente şi obiective, într-o 

formă adecvată publicului. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

propunerea legislativă în şedinţa din 28 noiembrie  2011. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi , Comisia pentru muncă, 

precum şi Comisia pentru agricultură au avizat favorabil iniţiativa 

legislativă. 

Comisia pentru industrii a înaintat un raport preliminar de adoptare cu 

amendamente. 

Ministerul Sănătăţii susţine iniţiativa legislativă cu amendamente. 

În urma dezbaterilor,  au fost adoptate o serie de amendamente, 

discuţiile urmând a fi continuate la următoarea şedinţă . 
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La punctul trei al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege pentru interzicerea clonării şi 

a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea 

umană  ( PLx 695/2010). 

În urma dezbaterilor, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, membrii 

comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor asupra 

proiectului de lege. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

examinarea asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European şi 

al Consiliului privind siguranţa produselor de consum şi de abrogare a 

Directivei 87/357/CEE a Consiliului şi a Directivei 2001/95/CE, în vederea 

respectării principiului subsidiarităţii ( COM(2013)78). 

Principiul subsidiarităţii vizează toate instituţiile UE şi are o 

importanţă practică mai ales pentru Consiliu, Parlamentul European şi 

Comisia Europeană. Tratatul de la Lisabona consolidează rolul 

parlamentelor naţionale şi respectiv al Curţii Europene de Justiţie în 

controlul respectării principiului subsidiarităţii. 

Obiectivul general al acestei inţiative este de a îmbunătăţi 

funcţionarea pieţei unice şi de a atinge un nivel ridicat de protecţie a 

consumatorilor şi a altor utilizatori prin reducerea numărului de produse 

nesigure sau neconforme de pe piaţă. 

Chiar dacă există o piaţă unică a Uniunii Europene, este de 

competenţa statelor membre să asigure aplicarea cerinţelor privind siguranţa 

produselor. Acţiunile împotriva produselor care prezintă riscuri sunt 

efectuate de către statele membre. Modul în care se desfăşoară şi este 
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organizată supravegherea pieţei variază semnificativ de la un stat membru la 

altul. 

Propunerea de Regulament impune norme clare şi detaliate , care vor 

deveni aplicabile în mod uniform şi în acelaşi moment pe întreg teritoriul 

Uniunii Europene. Astfel se vor evita diferenţele de transpunere între statele 

membre, care ar putea duce la niveluri diferite de protecţie a sănătăţii şi 

siguranţei şi ar putea crea obstacole pe piaţa internă. Înlocuirea măsurilor 

naţionale de transpunere are şi un puternic efect de simplificare, deoarece 

permite operatorilor economici să îşi desfăşoare activitatea pe baza unui 

cadru de reglementare unic, şi nu pe baza unui „mozaic” de legi naţionale 

ale statelor membre. 

Comisia de afaceri europene a stabilit că iniţiativa legislativă 

europeană respectă principiul subsidiarităţii. 

În acest sens, Comisia pentru sănătate va întocmi un proces verbal de 

constatare a respectării principiului subsidiarităţii . 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei au procedat la 

examinarea asupra comunicării Un cadru UE pentru strategii naţionale de 

incluziune a romilor până în 2020 ( COM(2011)173), în vederea emiterii 

unui proiect de opinie ( E 9/2011). 

 Comunicarea vine să completeze legislaţia şi politicile comunitare în 

domeniul egalităţii şi oferă un cadru menit să ghideze politicile naţionale 

privind romii şi să mobilizeze fondurile disponibile la nivelul Uniunii 

Europene. 

De asemenea, aceasta conţine soluţii pentru eliminarea unor tensiuni 

existente la nivel european cu privire la direcţiile de dezvoltare a politicilor 

de incluziune a romilor şi la nivelul de responsabilitate. 
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Cardul european pune accentul pe angajamentul politic al tuturor 

statelor membre, abordarea integrată fiind bazată pe acţiuni în domeniul 

educaţiei, forţei de muncă, locuinţelor şi sănătăţii. Totodată, prin crearea 

unui cadru comun, se realizează utilizarea mai eficientă a fondurilor 

europene atât în cadrul actualului cadru bugetar, cât şi a celui viitor. 

Comisia pentru afaceri europene consideră că, din punctul de vedere 

al României, documentul poate fi considerat oportun şi realist, fiind 

importantă dimensiunea europeană a problematicii şi stabilirea unui cadru 

comun al Uniunii Europene. 

În acest sens, Comisia pentru sănătate va întocmi un proiect de opinie. 

 

La lucrările comisiei au participat 19 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dna dep.Neviser Zaharcu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu,  dna dep. Camelia Khraibani, 

dl.dep.Constantin Rădulescu ( Grup Parlamentar al PSD ), dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu, dl.dep.Cristian Horia , dl.dep.Călin Potor, dna 

dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Grigore Crăciunescu ( Grup 

Parlamentar al PNL),  dna dep.Camelia Margareta Bogdănici , dl.dep.Petru 

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

Parlamentar al UDMR ) , dl.dep.Ştefan Burlacu , dl.dep.Tudor Ciuhodaru 

(Grup Parlamentar al PP-DD) şi dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup 

Parlamentar al PC) . 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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