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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, fiind absent 

motivat un deputat. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

 

Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1.  Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului 

nr.130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din 

subordinea acesteia  (PL-x 271/2009). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

Lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie sunt deschise de către 

doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei. 
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La primul punct al ordinii de zi, Comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 

siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia  (PL-x 

271/2009), adoptat de către Senat în şedinţa din 18 mai 2009, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, menţionează că 

avizul urmează să fie trimis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice, care este sesizată în fond. 

Domnia sa arată că, prezenta ordonanţa de urgenţă are ca obiect de 

reglementare modificarea Ordonanţei  Guvernului  nr.42/2004 privind 

organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 

precum şi a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, în sensul modificării 

structurii organizatorice  a acestei autorităţi, cu reducerea numărului de 

funcţii publice şi a menţinerii coordonării de către primul-ministru. 

Astfel, având în vedere necesitatea adoptării unei politici de 

restrângere a cheltuielilor bugetare, prin ordonanţa de urgenţă se propune 

reducerea cu 40 de funcţii publice de execuţie a numărului de posturi din 

aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor.  

În cadrul dezbaterilor de la Senat, menţionează domnia sa,  s-a ajuns 

la concluzia că reducerea de personal propusă ar afecta calitatea şi numărul 

acţiunilor de control efectuate de către serviciile de stat sanitar-veterinare şi 
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pentru siguranţa alimentelor, activitate ce se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile Regulamentului Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii 

Europene nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura 

verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi 

produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a 

animalelor şi ale legislaţiei naţionale specifice în vigoare. 

În acest sens, Senatul a adoptat abrogarea dispoziţiilor care vizează 

reducerile de personal propuse şi menţinerea coordonării activităţii acestei 

Autorităţii de către primul-ministru. 

 Doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, subliniază că, după 

cum reiese şi din Expunerea de motive a actului normativ, măsurile 

preconizate de către Guvern au în vedere asigurarea echilibrului bugetar. 

Astfel, domnia sa se pronunţă pentru avizarea favorabilă a proiectului de 

lege în forma înaintată de către Guvern. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dl.dep.farm Ion Burnei. 

Dna dep.ing. Graţiela Gavrilescu atrage atenţia că în cuprinsul actului 

normativ nu se face referire la modificările din organigrama Agenţiei 

Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  

 Cu 10 voturi pentru şi 4 împotrivă, Comisia pentru sănătate şi familie 

a avizat favorabil proiectul de lege în forma înaintată de către Guvern. 

 

În cadrul punctul al doilea  al ordinii de zi „Diverse”, Comisia a 

luat în discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă.  

Dna dep. conf.dr. Sonia Drăghici reiterează membrilor comisiei  

invitaţia de a se deplasa la Băile Felix spre a efectua o vizită de lucru care 

are drept scop realizarea unei comparaţii între sistemul public şi cel privat de 

acordare a serviciilor balneoclimaterice şi de recuperare.  

Doamna dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, intervine şi 

propune ca deplasarea comisiei să aibă loc la începutul vacanţei 
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parlamentare. Domnia sa propune celor prezenţi invitarea la audieri, în faţa 

comisiilor parlamentare reunite, a ministrului sănătăţii domnul dr. Ion Bazac 

şi a preşedintelui CNAS domnul prof.univ.dr. Irinel Popescu.  

Audierile au ca obiect de discuţie introducerea, de la 1 iulie 2009, a 

sistemului de coplată, strategia şi măsurile privind  descentralizarea 

sistemului sanitar, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de 

integritate a medicilor, precum şi alte aspecte privind susţinerea  legislativă  

a reformei din domeniul sănătăţii. 

Dl.dep.prof.univ.dr.Florian Popa susţine acest demers şi subliniază că 

nu este firesc ca informarea membrilor comisiilor să se facă pe căi 

neoficiale. Ministrul sănătăţii trebuie ca, o dată la 1-3 luni să se prezinte în 

faţa comisiilor de specialitate ale Parlamentului pentru a prezenta un raport 

de activitate. 

Dl.dep.farm Ion Burnei susţine această iniţiativă şi precizează că, la 

nivelul CNAS precum şi a caselor de asigurări de sănătate teritoriale au 

apărut o serie de disfuncţionalităţi care trebuie îndreptate. 

Această iniţiativă este susţinută şi de către dl.dep.dr. Stelian Ghiţă-

Eftimie. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a 

comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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