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La lucrările comisiei sunt prezenţi 17 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu unanimitate de  voturi pentru următoarea 

ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind cimitirele, 

crematoriile umane şi serviciile funerare (PL-x nr.592/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

etichetarea produselor care conţin organisme modificate genetic            

(Pl-x 612/2009). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.7/2007 (Pl-x 615/2009). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

înfiinţarea Direcţiei pentru medicină sportivă în cadrul Ministerului 

Tineretului şi Sportului şi pentru adoptarea unor măsuri privind 



organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Medicină Sportivă, a 

policlinicilor teritoriale şi a cabinetelor de medicină sportivă                 

(Pl-x 636/2009). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare 

(PL-x 692/2009). 

6. Diverse. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, adoptat de către 

Senat în şedinţa din 9 noiembrie 2009 (PL-x nr.592/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare activităţile de înfiinţare, 

funcţionare şi închidere a cimitirelor, precum şi serviciile funerare. 

Potrivit Expunerii de motive, elaborarea propunerii legislative a fost 

determinată de necesitatea creării unui cadru juridic adecvat care să 

reglementeze aceste activităţi şi servicii în acord cu evoluţiile sociale, 

întrucât prevederile actuale în domeniu sunt depăşite sub aspect normativ. 

Prin conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare, iar aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu un 

număr de 39 de observaţii de tehnică legislativă. 

După cum precizează domnia sa, termenul de avizare 27 

noiembrie 2009 a fost depăşit, dar Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi nu a depus raportul. În aceste condiţii, o eventuală amânare a 

votului nu este oportună. 
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Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici arată că este de acord cu 

avizarea favorabilă a proiectului de lege, deoarece acesta diversifică 

procedurile faţă de actele normative în vigoare şi este în acord cu normele 

europene în domeniu. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte, cu unanimitate de voturi, să avizeze favorabil proiectul de lege 

aflat în discuţie. 

 

La punctul al doilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

etichetarea produselor care conţin organisme modificate genetic, respinsă 

de către Senat în şedinţa din 25 noiembrie 2009, (Pl-x612/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare etichetarea 

produselor care conţin organisme modificate genetic, ambalate sau 

neambalate-comercializate în magazine sau pieţe. 

Propunerea legislativă vizează introducerea unui mesaj de 

avertizare postat pe etichetă în interiorul unei buline galbene care să 

ocupe 30% din suprafaţa etichetei produselor pentru a asigura 

consumatorului dreptul de a opta în cunoştinţă de cauză să consume sau 

nu produsele care conţin organisme modificate genetic. 

În prezent cadrul legal cu privire la etichetarea produselor care 

conţin organisme modificate genetic este constituit din Hotărârea 

Guvernului nr.173/2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor 

modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, 

obţinute din organisme modificate genetic şi Hotărârea Guvernului 

nr.256/2006 privind hrana pentru animale şi alimentele modificate 

genetic. 
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Potrivit art.1 din Hotărârea Guvernului nr.173/2006 cât şi 

Hotărârea Guvernului nr.256/2006 au fost adoptate de Guvern în 

considerarea creării cadrului legal pentru implementarea, începând cu 

data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului 

Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene 

nr.1830/2003/CE privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor 

modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale. 

Domnia sa precizează că, în acest context normativ, promovarea 

prezentei propuneri legislative va conduce la un paralelism de 

reglementare neagreat de normele de tehnică legislativă, potrivit cărora, 

în cazul existenţei unor paralelisme, acestea vor fi înlăturate fie prin 

abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice, fiind 

supuse procesului de concentrare în reglementări unice şi reglementările 

din aceeaşi materie dispersate în legislaţia în vigoare din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Guvernul nu susţine adoptarea prezentei propuneri legislative. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici, se pronunţă pentru avizarea 

favorabilă a propunerii legislative, menţionând că deşi reprezintă un 

paralelism cu actele normative în vigoare, reprezintă o completare 

necesară. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca se pronunţă împotriva acestei 

iniţiative legislative, menţionând faptul că în nicio ţară europeană nu s-a 

impus această măsură. 

Dl.dep.Călin Potor se declară pentru avizarea favorabilă a 

acestei propuneri legislative, deoarece este necesar să se stabilească, cu 

claritate, dimensiunile acestor etichete. 

Dna.dep.Graţiela Gavrilescu se pronunţă în favoarea avizării 

propunerii legislative, deoarece populaţia trebuie să cunoască calitatea 

produselor consumate zilnic. 
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Cu 16 voturi pentru şi 1 împotrivă, Comisia hotărăşte, avizarea 

favorabilă a propunerii legislative aflată în discuţie. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.7/2007, respinsă de către Senat în şedinţa din 9 

decembrie 2009, (Pl-x615/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei menţionează că, 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) 

al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările ulterioare, astfel încât 

concediul pentru creşterea copilului să fie acordat, în toate situaţiile, până 

la vârsta de 3 ani. 

Domnia sa precizează că, Guvernul nu susţine prezenta 

propunere legislativă. 

Dna.dep.Mihaela Şandru intervine şi informează că legislaţia în 

domeniu urmează a fi modificată în vederea alinierii la normele Uniunii 

Europene. 

În urma dezbaterilor, Comisia hotărăşte, cu unanimitate de 

voturi, să avizeze negativ propunerea legislativă aflată în discuţie. 

 

La punctul al patrulea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

înfiinţarea Direcţiei pentru medicină sportivă în cadrul Ministerului 

Tineretului şi Sportului şi pentru adoptarea unor măsuri privind 

organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Medicină Sportivă, a 
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policlinicilor teritoriale şi a cabinetelor de medicină sportivă, respinsă de 

către Senat în şedinţa din 24 noiembrie 2009 (Pl-x 636/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că prezenta 

propunere legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 

în domeniul medicinii sportive, prin înfiinţarea unei direcţii pentru 

medicină sportivă în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi prin 

transferarea atribuţiilor în domeniu de la Ministerul Sănătăţii la 

Ministerul Tineretului şi Sportului. 

Domnia sa precizează că, Guvernul nu susţine adoptarea 

prezentei propuneri legislative. 

Dna.dep.Mihaela Şandru, în calitate iniţiator, informează că 

această propunere legislativă nu mai este de actualitate, prin dispariţia 

Ministerului Tineretului şi Sportului. Această problemă va fi reglementată 

printr-o nouă iniţiativă legislativă. 

În urma dezbaterilor Comisia pentru sănătate şi familie 

hotărăşte, cu unanimitate de voturi, să avizeze negativ propunerea 

legislativă aflată în discuţie. 

 

La punctul al cincilea al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările 

ulterioare, adoptat de către Senat în şedinţa din 24 noiembrie 2009, prin 

aprobare tacită (PL-x 692/2009). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, arată că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului 

şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, 

în scopul completării tabelului-anexă nr.III cu noi plante şi substanţe cu 
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proprietăţi psihotrope, date fiind riscurile la care se expun consumatorii 

alternativelor legale la substanţele interzise, ţinându-se cont de uşurinţa 

cu care acestea pot fi procurate prin intermediul magazinelor on-line şi 

tradiţionale. Propunerea legislativă are la bază în principal, informaţiile 

furnizate de Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie. 

Domnia sa precizează că, Guvernul nu susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative. 

Dl.dep.Petre Movilă, propune să se solicite Ministerul Sănătăţii 

ca în termen de 30 de zile, să prezinte în faţa Comisiei grupul de lucru 

care se ocupă de această problematică. 

Dl.dep.dr.Samoil Vâlcu intervine şi informează că, grupul de 

lucru din cadrul Ministerului Sănătăţii, constituit pentru soluţionarea 

acestei problematici, a stabilit un număr de 24 de principii active. 

De asemenea, dl.dep.prof.dr.Florian Popa subliniază că o astfel 

de iniţiativă legislativă trebuie temeinic verificată de către specialişti în 

domeniu. 

În urma dezbaterilor Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri, să avizeze favorabil proiectul de 

lege aflat în discuţie. 

 

La punctul al şaselea „Diverse”, la propunerea 

dnei.dep.Rodica Nassar, preşedintele Comisiei, s-a hotărât să se solicite, 

în scris, participarea reprezentantului Ministerului Sănătăţii la toate 

lucrările Comisiei.   

 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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