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La lucrările comisiei sunt prezenţi 15 deputaţi, membrii ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absenţi 3 deputaţi. 

La lucrările comisiei, participă, în calitate de invitat domnul 

Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

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, în fond, a proiectului de Lege pentru abrogarea 

Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la 

normele legale de igienă şi sănătate publică (PL-x 649/2010).  

2. Proiectul de Lege pentru abrogarea art.8 din Legea 

nr.178/2000 privind produsele cosmetice, republicată (PL-x 650/2010). 

3. Dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru 

completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activităţii 

de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de 
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origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în 

vederea utilizării lor terapeutice  (PL-x 507/2010). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

obligativitatea instituţiilor administraţiei locale de stat, instituţiilor 

publice locale, instituţiilor de învăţământ şi sanitare de a folosi ca 

personal de bază, cadre ale Poliţiei Comunitare Locale (Pl-x 504/2010). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 pentru 

modificarea unor acte normative din domeniul cercetării                         

( PL x 608/2010). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi 

combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista interzisă”       

(PL x 525/2010). 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea art.3 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de 

protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre  

(PL x 500/2010). 

8. Diverse. 

 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru 

abrogarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică (PL-x 

649/2010).  

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Legii nr.98/1994 privind 

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi 
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sănătate publică, republicată, la data intrării în vigoare a hotărârii 

Guvernului prin care se vor stabili şi sancţiona contravenţiile la normele 

din domeniul sănătăţii publice, respectiv la 6 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentului proiect de lege. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat prezentul 

proiect de lege în şedinţa din 26 octombrie 2010, conchide domnia sa. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi solicită 

comisiei întocmirea unui raport de admitere asupra proiectului de lege. 

Domnia sa precizează că, prin această iniţiativă Ministerul Sănătăţii 

urmăreşte corelarea prevederilor legale în vigoare cu măsurile de 

sancţionare contravenţională în cazul nerespectării lor, asigurându-se în 

acest fel cadrul legislativ prin care se vor institui şi impune măsurile 

necesare eliminării sau diminuării riscurilor cu impact pe sănătatea 

umană, pentru toate tipurile de activităţi supuse controlului sanitar; 

asigurarea protecţiei populaţiei prin dispunerea de măsuri în cazul 

nerespectării de către producători, importatori, distribuitori, agenţi 

economici, precum şi de conducătorii diferitelor tipuri de unităţi de stat şi 

private a prevederilor legale; impunerea sancţiunilor contravenţionale în 

mod unitar tuturor operatorilor economici care nu respectă reglementările 

specifice domeniului sănătăţii publice, precum şi modificarea 

corespunzătoare a cuantumului amenzilor prin corelarea acestor cu 

gravitatea riscului pentru sănătate al neconformităţilor constatate. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât cu 7 voturi pentru şi 3 abţineri întocmirea unui raport de adoptare, 

cu amendamente, asupra proiectului de lege. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, a proiectul de Lege pentru 
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abrogarea art.8 din Legea nr.178/2000 privind produsele cosmetice, 

republicată (PL-x 650/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.8 din Legea 

nr.178/2000 privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în vederea armonizării legislaţiei interne cu 

actualele reglementări ale Uniunii Europene în domeniu. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul 

de lege în şedinţa din 26 octombrie 2010. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi propune 

membrilor comisiei întocmirea unui raport de adoptare asupra proiectului 

de lege. Domnia sa precizează că prin Legea nr.178/2000 privind 

produsele cosmetice a fost transpusă Directiva 76/768/CEE privind 

armonizarea legislaţiilor statelor membre în domeniul produselor 

cosmetice, ce reprezintă legislaţia comunitară cadru în domeniul 

produselor cosmetice. În contextul normativ comunitar, prevederile art.8 

din Legea nr.178/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, sunt în discordanţă cu reglementările Regulamentului (CE) 

nr.1223/2009, conchide domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu 6 voturi pentru şi 4 abţineri, întocmirea unui raport de 

adoptare, cu amendamente, a proiectului de lege. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea, în fond, a proiectului de Lege pentru 

completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activităţii 

de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de 

origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în 

vederea utilizării lor terapeutice   (PL-x 507/2010). 
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Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare completarea art.16 din Legea 

nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, 

donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi 

asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor 

terapeutice, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat 

prin care se creează posibilitatea acordării unor facilităţi suplimentare 

donatorilor de sânge voluntari. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 15 septembrie 2010. 

Guvernul, nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie consideră că proiectul de lege, 

prin care Consiliile locale şi judeţene să poată acorda şi alte facilităţi 

donatorilor de sânge care au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-

teritoriale respective, nu este în concordanţă cu eforturile care se fac de 

către Uniunea Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, respectiv 

UNAIDS. În consecinţă, Ministerul Sănătăţii, nu susţine adoptarea 

prezentului proiect de lege. 

Dl.dep.Petre Movilă solicită cuvântul şi precizează că proiectul 

de lege prezintă unele neconcordanţe, dar că în esenţă, acesta nu ar trebui 

respins, dar poate fi modificat şi  completat. În opinia domniei sale, 

prezentul proiect de lege nu reprezintă un paralelism în domeniul 

reglementat. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian consideră că această iniţiativă 

legislativă este potrivită, precizând faptul că, la ora actuală, în România 

se practică traficul cu sânge. Domnia sa arată că acest proiect de lege 

atrage atenţia donatorilor, prin care aceştia se pot adresa consiliilor locale 

pentru acordarea unor facilităţi. 
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Dl.dep.dr.Eftimie Ghiţă arată că numărul donatorilor de sânge a 

scăzut considerabil în România. Domnia sa consideră că nu este  obligaţia 

consiliilor locale de a acorda aceste facilităţi donatorilor. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre susţine că acest proiect de lege nu 

este necesar, deoarece consiliile locale sunt în măsură, şi în prezent, să 

hotărască dacă acordă aceste facilităţi. În opinia domniei sale, donarea 

voluntară de sânge trebuie făcută prin educaţie sanitară a populaţiei. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei intervine şi 

subliniază că problema donării de sânge este o una de interes naţional şi, 

în consecinţă, prezentul proiect de lege conferă un cadru legal. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu 6 voturi pentru, 3 împotrivă şi 2 abţineri, întocmirea 

unui raport de adoptare cu amendamente. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

obligativitatea instituţiilor administraţiei locale de stat, instituţiilor 

publice locale, instituţiilor de învăţământ şi sanitare de a folosi ca 

personal de bază, cadre ale Poliţiei Comunitare Locale (Pl-x 504/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

obligativităţii instituţiilor administraţiei locale de stat, instituţiilor publice 

locale, instituţiilor de învăţământ şi sanitare de a folosi ca personal de 

pază, cadre ale Poliţiei Comunitare Locale. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 15 septembrie 2010. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.69040/15.11.2010 nu susţine adoptarea propunerii legislative în forma 

prezentată. 

Dna.Irina Alexe solicită cuvântul şi reaminteşte că punctul de 

vedere al Guvernului nu susţine prezenta iniţiativă legislativă, deoarece 

prin prevederile propuse s-ar încălca dispoziţiile privind autonomia 

locală. De asemenea, noţiunea „instituţiile administraţiei de stat” la care 

face referire iniţiativa nu sunt definite în legislaţia în vigoare. 

Reprezentantul Ministerului Sănătăţii, dl.prof.dr.Cristian Anton 

Irimie susţine acelaşi punct de vedere. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, doreşte să 

cunoască dacă există un studiu privind sumele cheltuite pentru poliţia 

locală şi pentru contractele cu firmele de pază particulare. 

Dna.Irina Alexe solicită un timp de documentare pentru a fi în 

măsură să răspundă la aceste întrebări. 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei propune 

amânarea dezbaterilor asupra acestei propuneri legislative. 

În urma acestor dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea discuţiilor până la următoarea şedinţă. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 pentru 

modificarea unor acte normative din domeniul cercetării ( PL x 

608/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea prevederilor legale 

privind finanţarea instituţiilor ale căror fonduri se asigură nu doar de la 
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bugetul de stat ci şi din venituri proprii şi alte surse. Potrivit proiectului 

de lege, aceste instituţii vor fi finanţate exclusiv din venituri proprii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 19 octombrie 2010, informează domnia sa. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.69040/15.11.2010 susţine adoptarea proiectului de lege pentru 

aprobarea ordonanţei de urgenţă. 

În memoriile înaintate Comisiei noastre de către Academia 

Oamenilor de Ştiinţă din România şi Academia de Ştiinţe Medicale, se 

solicită respingerea prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa solicită cuvântul şi subliniază că 

prezenta ordonanţă de urgenţă reprezintă o eroare. Prin aplicarea 

prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sumele economisite nu vor 

ameliora criza prin care trece România. Domnia sa se pronunţă pentru 

respingerea ordonanţei de urgenţă. 

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

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2010 

pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi 

combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în „lista interzisă” (PL x 

525/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe 
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cuprinse în „lista interzisă”, în scopul creării unui cadru mai riguros de 

aplicare a legii în acest domeniu. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 27 septembrie 2010, informează domnia sa. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze favorabil proiectul de lege. 

 

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

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

completarea art.3 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de 

protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre      

( PL x 500/2010). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare completarea art.3 din Legea 

nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a 

construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre, precum şi a art.25 din 

Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice 

periculoase, în vederea protejării sănătăţii populaţiei, dar şi a zonelor 

turistice care ar putea fi afectate de construirea unor centre industriale 

producătoare de poluanţi sau substanţe chimice toxice în arealul teritorial 

al aglomerărilor urbane sau rurale, mai ales în zonele protejate natural sau 

aflate pe litoralul Mării Negre. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 15 septembrie 2010. 

Prin punctul său de vedere, Guvernul nu susţine adoptarea 

acestui proiect de lege. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre solicită cuvântul şi precizează că 

există numeroase legi care reglementează această problematică. 
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Dl.dep.dr.Horia Cristian consideră că iniţiativa legislativă nu 

este lipsită de sens, deoarece introduce unele precizări privind regimul 

construcţiilor. 

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de către dna.dep.Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei, care supune la vot avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

În urma acestor dezbateri, Comisia pentru sănătate şi familie a 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

lege. 

 

La punctul opt al ordinii de zi „Diverse” comisia a luat în 

discuţie propunerea Grupului Parlamentar al Partidului Democrat Liberal 

privind nominalizarea la funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru 

sănătate şi familie a doamnei deputat dr.Cristina Dobre. 

Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au avizat favorabil 

această propunere. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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