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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi. 

Lucrările comisiei sunt conduse de dl.dep.prof.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei, care supune la vot ordinea de zi. Comisia a adoptat, 

în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Audieri şi analiza propunerilor primite la Comisia pentru 

sănătate şi familie în vederea ameliorării conţinutului pachetului legislativ 

prin reforma din domeniul sănătăţii lansat de Ministerul Sănătăţii . 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2005 pentru 

modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 privind 

măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar      

( PLX 17/2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea 

amendamentelor la art.25 şi 26 din Convenţia privind protecţia şi 

utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, 

încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 
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28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părţilor 

la Convenţie ( PLx 8/2006). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

La primul punct al ordinii de zi comsia a aprocedat la discutarea 

propunerilor primite la Comisia pentru sănătate şi familie în vederea 

ameliorării conţinutului pachetului legislativ prin reforma din domeniul 

sănătăţii lansat de Ministerul Sănătăţii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei a reamintit că 

între 1 – 10 februarie 2006 şi în continuare se desfăşoară audieri 

referitoare la Legea privind reforma în domeniul sanitar. Comisia pentru 

sănătate şi familie a primit o serie de propuneri care trebuie analizate. De 

asemenea , membrii comisiei pot face amendamente până joi 9.02.2006. 

Domnia sa apreciază că pachetul de legi privind reforma în domeniul 

sanitar încearcă să aducă un plus de coerenţă strategiilor şi principiilor de 

reformă sanitară având în vedere faptul că sunt reglementate toate 

domeniile asistenţei medicale. Din păcate această iniţiativă nu-şi atinge 

pe deplin scopul iniţial, multe prevederi fiind în discordanţă cu legislaţia 

actuală şi cu tendinţele moderne privind reforma sanitară. Pe de altă parte 

se constată o hipercentralizare la nivelul Ministerului Sănătăţii şi se 

ignoră subfinanţarea cronică. În consecinţă pachetul de reformă trebuie 

amendat. 

În continuare îl invită pe dl.dep.dr.Paveliu Sorin să prezinte 

rezultatele întâlnirii cu dl.Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii 

referitoare la îmbunătăţirea pachetului de legi privind reforma în 

domeniul sănătăţii. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că , în urma dezbaterilor cu ministrul 

sănătăţii, dl.Eugen Nicolăescu, incompatibilităţile prevăzute la art.180 

alin.(1) lit.a) referitoare la interzicerea şefilor de secţie de a exercita o 

funcţie salarială sau indemnizată, inclusiv în administraţia judecătorească 

sau administrativă au fost eliminate. Nu s-au eliminat incompatibilităţile 

de la lit.b) şi c) referitoare la exercitarea unui alt mandat sau oricărei 

funcţii de manager, respectiv unei funcţii de membru în structurile de 

conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti. 

Incompatibilităţile de la lit.a) se vor reintroduce atunci când se vor 

privatiza secţiile de spital şi spitalele,  iar medicul o să aibă posibilitatea 

de a funcţiona în sistemul privat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că 

incompatibilităţile pentru şefii de secţie sunt anticonstituţionale. Pachetul 

de legi are o serie de texte incorecte şi lipsite de conţinut, care trebuiesc 

eliminate. De exemplu Titlul XI „Finanţarea unor cheltuieli de sănătate” 

cuprinde taxa pe viciu, ceea ce contravine reglementărilor Uniunii 

Europene care nu prevăd taxe pentru sănătate aplicate asupra produselor 

de tutun şi băuturi alcoolice. De asemenea contribuţia de 6,5 % din 

drepturile de autor la asigurările sociale de sănătate înseamnă o taxare 

dublă a veniturilor acestora. Domnia sa subliniază că, după unele 

informaţii, s-a renunţat la această măsură. 

Un alt exemplu se referă la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 

Management Sanitar , care înseamnă o mare risipă de bani şi o dublare 

fără rost a activităţii universităţilor de medicină şi farmacie, instituţii de 

învăţământ superior abilitate în pregătirea rezidenţilor în specialitatea de 

sănătate publică şi management, cât şi cursuri postuniversitare de atestat. 

La Titlul II „Programele de sănătate” se prevede înfiinţarea, în 

structura Ministerului Sănătăţii a Agenţiei Naţionale pentru Programe de 

Sănătate, care decide domeniile prioritare de acţiune în structurarea 
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programelor naţionale de sănătate, precum şi realizarea acestora. Această 

prevedere vine în contradicţie cu alte articole care precizează că 

Ministerul Sănătăţii coordonează, monitorizează şi evaluează programele 

naţionale de sănătate; „Pentru 0,5 % din PIB mai este necesar să fie 

înfiinţată ? „ 

Alte prevederi incorecte şi de neacceptat se referă la:  

- taxa pe viciu care este ilegală şi cu care Uniunea Europeană 

nu este de acord; 

- stabilirea contribuţiei de 6,5% asupra drepturilor de autor 

este excesivă întrucât înseamnă o dublă taxare, aceste persoane fiind 

impozitate asupra normei de bază; 

- fondul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate trebuie să 

devină un fond public privat şi nu fond public – anexă la bugetul de stat 

consolidat; 

- un alt exemplu face referire la taxele vamale şi TVA aplicat 

medicamentelor ieftine. Ele trebuie reduse, respectiv eliminate ( TVA) 

pentru această categorie de medicamente. 

Acestea sunt câteva dintre inadvertenţele din pachetul de reformă. 

În consecinţă, domnia sa propune să se facă o serie de amendamente. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că este necesară amendarea 

pachetului de reformă şi propune ca fiecare deputat , dacă doreşte, să facă 

amendamente. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel întreabă „ ce rost au aceste amendamente 

din moment ce pachetul de reformă se asumă prin răspundere 

guvernamentală ;  asupra cărui pachet de legi se pot face amendamentele 

din moment ce deputaţii nu au primit, oficial, pachetul de legi. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că 

membrii comisiei trebuie să-şi spună punctele de vedere şi acest lucru se 

poate materializa  prin amendamente. 
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Dl.dep.dr.Paveliu Sorin răspunde că deţine informaţii privind 

asumarea răspunderii asupra pachetului de legi în zilele de 13.02.2006 şi 

16.02.2006. Domnia sa are semne de întrebare asupra răspunderii la 

aceste date, întrucât ar fi trebuit să aibă loc o şedinţă comună a celor două 

Birouri Permanente ale Parlamentului. Procedura privind depunerea 

amendamentelor nu este bine definită. Conform Constituţiei României 

procedura este următoarea: pachetul se depune la Birourile Permanente 

ale Parlamentului  şi se stabileşte ziua răspunderii. În acest interval se 

depun amendamente care vor fi analizate de Guvern.  

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că amendamentele trebuie făcute 

pe pachetul de legi depus la Birourile Permanente ale Parlamentului, iar 

membrii comisiei nu au primit acest pachet de legi. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin consideră că probabil până luni 12.02.2006 

se pot depune  amendamente. Domnia sa propune ca acestea să se facă pe 

pachetul de legi aprobat de Guvern în 31.01.2006 şi să se depună la 

comisie, urmând ca staff-ul tehnic  să le înainteze Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor. 

Dl.dep.dr.Dida Corneliu apreciază că pachetul de legi cuprinde şi 

legi bune care pot fi votate , însă unele trebuie să urmeze procedura 

legislativă – depunerea la Parlament ca proiecte de legi şi discutarea în 

comisie. În caz contrar, domnia sa va vota contra , întrucât votarea în bloc 

a tuturor legilor înseamnă că este de acord cu tot pachetul de legi. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că pachetul de legi nu poate fi 

respins aprioric. Domnia sa propune formularea unor amendamente de 

bun simţ, care ar putea să fie acceptate de Guvern. Nu se pot scoate legi 

din pachet , aşa cum acesta nu poate fi respins . 

Dl.dep.Movilă Petre consideră că pachetul de legi reprezintă lipsa 

colaborării dintre Ministerul Sănătăţii şi Comisiile de sănătate ale 

Parlamentului şi aceasta exclusiv din vina Ministerului Sănătăţii care, 
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permanent, a evitat să discute şi colaboreze cu comisia. Domnia sa este 

total nemulţumit de această colaborare şi de felul cum este tratată 

Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor . Permanent 

Ministerul Sănătăţii a fost rugat să informeze comisia asupra actelor 

normative emise ( ordine ), însă acest lucru nu s-a realizat. Se ajunge la 

situaţia în care deputaţii sunt puşi în poziţia ingrată de a nu da răspunsuri 

la întrebările din teritoriu. 

Domnia sa are o serie de propuneri din teritoriu care se referă la 

discutarea unor legi din pachet prin procedura parlamentară. 

În continuare dl.dep.Movilă Petre arată că nu există o relaţie de 

parteneriat privind elaborarea legilor, între comisie şi Ministerul 

Sănătăţii, acesta folosind comisia drept paravan. Domnia sa este pentru 

discutarea pachetului de legi prin procedura parlamentară. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion este de acord că la acest pachet de legi 

comisia nu are nici un aport, însă crede că unele amendamente vor fi 

acceptate de către Guvern. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin este de acord cu afirmaţiile dl.dep.dr.Dida 

Corneliu care din punct de vedere politic sunt pertinente şi corecte. 

Domnia sa roagă pe fiecare membru al comisiei, dacă este interesat, să 

facă amendamente; dacă corespunde punctului lor de vedere şi alţi colegi 

pot să devină coautori . Sugerează „ să se corecteze ce se poate repara,  

chiar dacă ministrul sănătăţii, dl.Eugen Nicolăescu a afirmat că va 

accepta foarte puţine modificări al pachetului de legi, însă va discuta cu 

grupurile parlamentare.” 

Personal ministrul sănătăţii i-a promis că miercuri 8.02.2006 va 

discuta pachetul de legi cu  Grupul Parlamentar al PNL . Sugerează 

celorlalte grupuri parlamentare să solicite o discuţie cu ministrul sănătăţii. 

Domnia sa atrage atenţia asupra faptului că toate legile din pachetul 

de reformă vor deveni legi organice , urmând ca ulterior toate 
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modificările asupra acestora să se facă obligatoriu numai cu acordul 

comisiilor de sănătate. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că Ministerul Sănătăţii nu a dorit să 

discute cu Comisia pentru sănătate şi familie asupra pachetului de legi şi 

ca urmare nu consideră necesară formularea de amendamente asupra 

materialului din 31.01.2006 deoarece „este convins că Ministerul 

Sănătăţii nu le va lua în considerare.” 

Dl.dep.Movilă Petre arată că o parte din legile din pachetul de 

reformă sunt preluări ale unor propuneri legislative iniţiate de către unii 

membrii ai comisiei cărora nu li s-a cerut consimţământul. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că este iniţiatorul propunerii 

legislative privind Legea asigurărilor voluntare de sănătate care a fost 

preluată de Ministerul Sănătăţii fără a fi întrebat dacă este de acord. 

Propunerea legislativă a domniei sale a suferit modificări  substanţiale, 

aşa încât forma prezentată de Ministerul Sănătăţii nu mai are un obiect de 

reglementare corect. Domnia sa consideră că forma prezentată de 

Ministerul Sănătăţii în pachetul de reformă ar trebui eliminată. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că în anul 2004 a fost promulgată 

Legea asigurărilor private de sănătate neaplicabilă în prezent,  întrucât nu 

a fost stabilit pachetul de bază privind serviciile medicale. „Cineva 

trebuie să stabilească pachetul minim de servicii medicale , în caz contrar  

Legea asigurărilor voluntare de sănătate va muri.” 

Dl.dep.dr.Luchian Ion apreciază că legea asigurărilor voluntare de 

sănătate trebuie să funcţioneze din fonduri private urmând ca din fondul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate public să funcţioneze Legea 

asigurărilor sociale de sănătate. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că, în prezent, fondul Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate  finanţează atât spitalele publice cât şi 

cele private, ambele având dreptul la încheierea de contracte cu Casa 
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Naţională de Asigurări de Sănătate sau cu societăţile private de asigurări. 

Problema principală o reprezintă pachetul de bază privind serviciile 

medicale. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că „ încă nu este târziu ca 

membrii comisiei, dacă consideră că e necesar, să facă amendamente.” 

Domnia sa remarcă „am ieşit în public pentru a provoca discuţia cu 

ministrul sănătăţii şi am realizat puţin; problemele din pachet sunt de 

principiu.” 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin informează că nu va vota contra partidului 

său. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru apreciază că discuţiile asupra 

pachetului de legi sunt inutile întrucât Guvernul îşi asumă răspunderea 

asupra acestuia. Domnia sa subliniază că reforma în sănătate trebuie să se 

facă însă nu sub această formă; pachetul de legi trebuia să urmeze 

procedura legislativă care îmbunătăţea conţinutul acestuia; „tot ce facem 

noi aici nu mai are nici o valoare.” 

 Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu arată că are o serie de nemulţumiri 

legate de faptul că Ministerul Sănătăţii nu a consultat comisia asupra 

pachetului de reformă . Domnia sa subliniază că va vota pentru pachetul 

de legi deoarece,  în prezent, sistemul de sănătate este subfinanţat. „Dacă 

în anul 2003  PSD , care era la guvernare, nu ar fi dat o ordonanţă de 

Guvern prin care pensionarii sunt scutiţi de contribuţia la asigurări de 

sănătate ( aproximativ 10.000 miliarde lei) totul ar fi fost bine; a fost o 

mare greşeală.” 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru intervine arătând că problema 

ridicată de antevorbitorul său nu are legătură cu pachetul de legi. 

Dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu răspunde că afirmaţiile au legătură 

cu pachetul de reformă deoarece efectele s-au văzut în anul 2005, cel mai 

greu an pentru funcţionarea sistemului de sănătate. 
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Referitor la relaţia cu Ministerul Sănătăţii , domnia sa consideră că, 

pe viitor, comisia trebuie să se impună; colaborarea cu nu a fost prea 

bună, însă acesta nu trebuie să fie un motiv pentru a nu face 

amendamente şi pentru a vota contra pachetului de legi; acesta trebuie să 

treacă.” 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru intervine arătând că nu a primit 

oficial pachetul de legi şi, ca atare, nu are rost să facă amendamente. 

Domnia sa întreabă dacă pachetul de reformă rezolvă finanţarea 

sistemului sanitar care, în prezent, este subfinanţat. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică îşi exprimă indignarea vis-avis de 

atitudinea Ministerului Sănătăţii faţă de comisie; atât aceasta cât şi 

Partidul Conservator nu au fost consultaţi; în consecinţă,  Grupul 

Parlamentar al PC nu va vota pachetul de legi.” Grupul Parlamentar al PC 

a format o echipă care a solicitat să discute cu Ministerul Sănătăţii, însă 

au fost permanent amânaţi sub motivul prezentat de ministrul sănătăţii, 

dl.Eugen Nicolăescu că va purta aceste discuţii la sediul grupului 

parlamentar; „pur şi simplu am fost sfidaţi, rog membri PNL să transmită 

ministrului sănătăţii că dacă nu vor fi discuţii asupra pachetului de 

reformă în arcul guvernamental, Partidul Conservator va face o surpriză; 

niciodată nu voi vota prevederile din Legea spitalelor care sunt contra 

mea; este vorba de incompatibilităţile şefilor de secţie.” 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că situaţia este foarte delicată 

deoarece membrii comisiei trebuie să opteze între votul politic sau votul 

care să reprezinte profesia de medic.  

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică propune să se solicite participarea 

ministrului sănătăţii la şedinţa comisiei pentru a discuta atât pachetul de 

legi cât şi ordinul ministrului sănătăţii de demitere a unor directori de 

spitale. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că ordinul ministrului sănătăţii 

prevede desfiinţarea funcţiei de director adjunct şi director medical, 

menţinându-se numai funcţia de director general şi director de sanepid. 

Dl.dep.Movilă Petre arată că în stadiul actual când membrii 

comisiei nu au primit forma finală a pachetului de legi este „ridicol” să se 

facă amendamente. Partidul Democrat nu a avut nici o întrevedere cu 

ministrul sănătăţii pentru a se discuta asupra pachetului de legi. Acesta 

conţine câteva legi iniţiate de către unii membri ai comisiei; aceştia nu au 

fost consultaţi ceea ce „imoral”. 

De la preluarea funcţiei ministrul sănătăţii nu a colaborat cu 

comisia, „ iar dacă aceasta va accepta o astfel de relaţie şi pe viitor 

înseamnă că rolul acesteia pe legislaţie este nul.” 

În ceea ce priveşte decizia asupra votului  asupra pachetului de 

legi, domnia sa afirmă că va fi una politică. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru informează că în cadrul celor 3 

întrevederi pe care le-a avut cu dl.Călin Popescu Tăriceanu,               

prim-ministru al României i-a atras atenţia că asumarea răspunderii 

asupra pachetului de legi va duce la căderea Guvernului. Domnia sa 

apreciază că pachetul de legi trebuie să urmeze procedura legislativă care 

dă posibilitatea membrilor comisiei să îmbunătăţească conţinutul 

acestuia. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru este de acord cu propunerea făcută 

de dl.dep.dr.Diaconescu Renică privind invitarea la comisie a domnului 

Eugen Nicolăescu, ministrul sănătăţii care să explice care sunt sursele de 

finanţare pentru toate prevederile din pachetul de legi. Problema este, 

subliniază domnia sa , „că nu ştim ce să votăm.” 

Dl.dep.dr.Bonis Istvan apreciază că prevederile privind 

incompatibilităţile şefilor de secţie de spital nu reprezintă un vot 
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împotriva acestora. Domnia sa întreabă până când se pot depune 

amendamentele. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că dl.Eugen Nicolăescu a acceptat, în 

principiu, să modifice pachetul de legi, dar numai pe baza 

amendamentelor. 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca ministrul sănătăţii să fie invitat la 

şedinţa comisiei din ziua de 8.02.2006 . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion intervine şi propune ca domnia sa să-l 

contacteze telefonic pe ministrul sănătăţii pentru a stabili de comun acord 

data şi ora invitării la comisie, precum şi pentru a cere explicaţii privind 

procedura depunerii amendamentelor. 

Dl.dep.Movilă Petre propune ca ministrul sănătăţii să fie invitat la 

comisie înainte de asumarea răspunderii guvernamentale. De asemenea, 

propune ca pe viitor un reprezentant al Ministerului Sănătăţii să participe 

la fiecare şedinţă de comisie în care să prezinte o informare ( aproximativ 

de 30 minute) privind activitatea legislativă a Ministerului Sănătăţii . 

La finalul punctului unu al ordinii de zi dl.dep.dr.Luchian Ion 

propune iar comisia este de acord ca, pe baza analizei propunerilor asupra 

pachetului de legi înaintate şa comisie şi a discuţiilor care au urmat, 

deputaţii care sunt interesaţi să înainteze Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor amendamente la proiectul de Lege privind reforma în 

domeniul sănătăţii. 

 

La punctul doi al ordinii de zi comisia a dezbătut proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2005 

pentru modificarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 

privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul 

sanitar  ( PLX 17/2006). 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă 

proiectul de lege care are ca obiect de reglementare acoperirea 

cheltuielilor aferente medicamentelor compensate în procent de 90 % în 

perioada 1 ianuarie – 31 august 2005 şi preliminarea cheltuielilor pentru 

medicamentele din luna septembrie a.c. ( având în vedere că plata 

medicamentelor în ambulatoriu se efectuează la 90 de zile). Proiectul de 

lege prevede ca art.7 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 

privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul 

sanitar să se modifice astfel : 

 „(1) În anul 2005 cheltuielile aferente medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu contribuţie personală, 

compensate   în proporţie de 90 % din preţul de referinţă se asigură din 

transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului  naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi, în completare, din bugetul Fondului  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate .” 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel întreabă care este suma suplimentată prin 

proiectul de lege. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei arată că suma  

de 2.278,7 miliarde lei, transferată de la bugetul de stat în Fondul  

naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele 

compensate 90 % pentru pensionarii cu pensii până la 6 milioane lei, 

aprobată prin Legea bugetului de stat/2005 nu este acoperitoare. În 

expunerea de motive la proiectul de lege Ministerul Sănătăţii propune 

suplimentarea acesteia cu suma de 307,5 miliarde lei care să fie suportată 

din Fondul  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . Prin prezentul 

proiect de lege se face o mai bună finanţare . 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că prin proiectul de lege se asigură 

acoperirea deficitului înregistrat pentru această categorie socială. 

Ministerul Sănătăţii a optat pentru această soluţie, având în vedere 
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presiunile asupra bugetului de stat determinate de situaţiile deosebite cu 

care se confruntă  în prezent ţara noastră. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

adoptarea proiectului de lege în forma aprobată de Senat în şedinţa din 21 

ianuarie 2005. 

Supus la vot proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.162/2005 pentru modificarea art.7 alin.(1) din 

Ordonanţa Guvernului nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei 

financiar-economice în sistemul sanitar  ( PLX 17/2006) a fost adoptat, în 

unanimitate, în forma înaintată de Senat. 

 

La punctul trei al ordinii de zi comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor la art.25 

şi 26 din Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă 

transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 

martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin 

Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părţilor la Convenţie ( PLx 

8/2006). 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei prezintă 

proiectul de lege care are ca obiect de reglementare acceptarea prin lege a 

unor modificări care au fost făcute unui tratat multilateral la nivel de stat 

şi ratificat de către Parlamentul României prin Legea nr.30/1995. 

Conform cele de-a 3-a care a avut loc la Madrid în anul 2003 prin 

amendamentele propuse , părţile la Convenţie susţin promovarea 

cooperării la nivel de bazin hidrografic în lume cu scopul împărtăşirii 

experienţei sale în alte regiuni ale lumii. În acest mod, caracterul 

„regional” al Convenţiei devine unul „internaţional”. Astfel, orice stat 

membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, poate adera la Convenţie după 

aprobarea de către reuniunea părţilor. Cererea de aderare adresată de către 
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membrii Organizaţiei Naţiunilor Unite va fi luată în considerare, în 

vederea aprobării de către reuniunea părţilor la Convenţie, numai atunci 

când amendamentele propuse intră în vigoare pentru toate statele şi 

organizaţiile care erau părţi la Convenţia Helsinki, 1992 la data de 28 

noiembrie 2003. 

Amendamentele la Convenţia Helsinki, 1992 nu au implicaţii 

asupra obligaţiilor juridice sau angajamentelor internaţionale asumate de 

partea română prin alte tratate şi nici asupra legislaţiei interne. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune 

avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma iniţiatorului. Comisia 

votează, în unanimitate, proiectului de Lege pentru acceptarea 

amendamentelor la art.25 şi 26 din Convenţia privind protecţia şi 

utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, 

încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 

28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1 la cea de a 3-a Reuniune a părţilor 

la Convenţie ( PLx 8/2006), în forma înaintată de Guvern. 

 

La punctul patru  al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  

 

La punctul cinci al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 
 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
   

 


