
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru Sănătate şi Familie             Nr. 28/156 / 16 iunie  2011 
 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor comisiei din zilele de 15 şi 16 iunie 2011   
 

 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi, membri ai 

Comisiei pentru sănătate şi familie, fiind absent 1 deputat. 

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. Continuarea dezbaterilor asupra  proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope ( PL x 

213/2011). 

2. Dezbateri, în fond,  asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii, 

titlul VI, Efectuarea prelevării şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule 

de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I şi II  ( Pl x 821/2010) – 

sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 



3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Pl x 

823/2010) - sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

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

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( PL x 182/2011). 

5. Diverse. 

6. Studiu individual. 

 

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

a procedat la continuarea dezbaterilor asupra  proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope ( PL x 

213/2011). 

Dna.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei, reaminteşte că 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi 

completările, astfel: 

- includerea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele 

II şi III din anexa la lege în categoria substanţelor şi preparatelor interzise 

de lege (acestea fiind permise în prezent, în condiţiile legii); 

- includerea în secţiunea „Plante şi substanţe aflate sub control 

naţional” a plantelor şi substanţelor nesupuse controlului internaţional, 

care, datorită proprietăţilor psihoactive, prezintă un risc ridicat pentru 

sănătatea publică; 
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- interzicerea oricărei livrări de seminţe de canabis şi mac 

opiaceu în alt scop decât cel prevăzut de lege sau către persoane 

neautorizate; 

- interzicerea transportului, depozitării, comerţului, 

intermedierii, achiziţionării, utilizării şi tranzitului pe teritoriul naţional 

ale plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III 

din anexa la lege, precum şi a plantelor cu denumiri similare sau vândute 

ca îngrăşăminte sau supliment pentru creşterea plantelor din tabelele 

menţionate incluse în activităţi de import-export; 

- stabilirea sancţiunilor aplicabile în cazul nerespectării 

prevederilor legii. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a acordat aviz favorabil 

asupra proiectului de lege. 

Deşi a avizat favorabil proiectul de lege, Consiliul Legislativ 

sugerează modificări de fond asupra întregii iniţiative legislative, 

deoarece aceasta se află în contradicţie cu obiectul reglementat.  

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

lege în şedinţa din 27 aprilie 2011. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil proiectul de 

lege, cu amendamente.  

Dna.dep.Diana Tuşa, dna.dep.Graţiela Gavrilescu şi dl.dep.Cristian 

Horia au formulat o serie de amendamente asupra proiectului de lege. 

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

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea acestui proiect de lege, întrucât, 

în prezent, în dezbaterea plenului Senatului se află proiectul de lege 

privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 

psihoactive, un proiect mai complex, rezultat în urma colaborării dintre 
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Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul 

Justiţiei. 

Dl.sen.Mario-Ovidiu Oprea, în calitate de iniţiator al acestei 

propuneri legislative, informează pe cei prezenţi că acest proiect de lege 

de care s-a făcut vorbire a fost adoptat de către Senat şi urmează să fie 

trimis la Camera Deputaţilor, care este Cameră decizională. Domnia sa 

subliniază faptul că este necesar să se aştepte ca proiectul de lege să 

ajungă la Camera Deputaţilor, fapt ce implică şi modificarea  propunerii 

legislative aflată în dezbatere. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi este de acord cu antevorbitorul 

său. 

În urma discuţiilor care au avut loc, s-a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege, până la primirea, 

la Camera Deputaţilor, a proiectului de lege privind combaterea 

operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.  

 
 

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

procedat la dezbaterea, în fond,  asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii, 

titlul VI, Efectuarea prelevării şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule 

de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I şi II  ( Pl x 821/2010), 

cu care este sesizată, în comun, cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

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

legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel încât orice persoană să îşi poată exprima acordul sau 
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dezacordul privind donarea, după moarte, de organe, ţesuturi şi celule în 

vederea transplantului, ce va fi realizat în scop terapeutic. 

Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.36347/15.06.2011 nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu care suntem sesizaţi 

în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere asupra propunerii 

legislative, conchide domnia sa. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian, în calitate de iniţiator al propunerii 

legislative, subliniază că, în conformitate cu actuala legislaţie, în 

România, este necesar acordul informat şi explicit pentru a se putea 

preleva organe, ţesuturi şi celule umane în vederea transplantului. Prin 

acest act normativ se creează oportunitatea ca în anumite momente ale 

vieţii, fiecare cetăţean să-şi exprime acordul sau dezacordul privind 

donarea de organe şi ţesuturi în vederea transplantului. Acest 

acord/dezacord va fi exprimat în faţa autorităţilor statului, în scris, după 

informarea corectă şi completă privind toate aspectele medicale, sociale, 

religioase despre transplant. 

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

menţionează că Ministerul Sănătăţii nu susţine această iniţiativă 

legislative, întrucât, prelevarea de organe, ţesuturi şi/sau celule de la 

persoanele decedate se face, conform Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, numai cu 

consimţământul scris a cel puţin unul dintre membrii majori ai familiei 

sau al rudelor sau consimţământul persoanei autorizate, în mod legal. În 

acelaşi timp, prelevarea nu poate fi făcută sub nicio formă dacă, în timpul 

vieţii, persoana decedată şi-a exprimat opţiunea împotriva donării, prin 
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act de refuz al donării avizat de medicul de familie sau prin înscrierea în 

Registrul naţional al celor care refuză să doneze organe, ţesuturi şi celule. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian subliniază faptul că peste 90% din 

familiile cărora li s-a solicitat acordul nu aveau informaţii despre donare 

şi transplant, precum şi despre locul şi rolul acestei proceduri în salvarea 

unei vieţi. 

Dna.dep.prof.dr.Sonia Drăghici precizează că iniţiativa este bună, 

dar este aproape imposibil de găsit donatori. În opinia domniei sale, 

organele optime pentru prelevare sunt cele transplantate de la persoane de 

până la 40 de ani. 

Dna.dep.dr.Cristina Dobre, solicită cuvântul şi subliniază că ideea 

acestei iniţiative este bună, dar în cazul în care o persoană îşi dă acordul, 

şi între timp se răzgândeşte, nu se precizează o soluţie. 

Dl.dep.prof.dr.Florian Popa intervine şi este de acord că 

transplantul de organe prezintă o soluţie terapeutică foarte importantă, 

chiar salvatoare. În opinia domniei sale, nu este necesară o lege pentru a 

crea o educaţie a populaţiei. Educaţia este un domeniu care trebuie să aibă 

loc la nivel şcolar şi universitar. Această metodă propusă de iniţiatori nu 

este utilă în condiţiile actuale din România.  

Dna.dep.Rodica Nassar este de părere că Ministerul Sănătăţii ar 

putea să iniţieze o campanie privind educaţia publică, în acest sens. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi subliniază că această iniţiativă 

nu are drept scop educaţia publică. Fiecare cetăţean, într-un moment al 

vieţii ar trebui să-şi pună această întrebare. 

Dna.dep.dr.Lucreţia Roşca solicită cuvântul şi precizează că este o 

iniţiativă lăudabilă, atâta timp cât şi donarea de sânge reprezintă o 

problemă în ţara noastră. Domnia sa menţionează că pot exista diverse 

organizaţii criminale care urmăresc aceşti donatori. Soluţia ar fi existenţa 

unui tabel cu costul organelor prelevate, care este destul de ridicat, iar în 
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cazul în care se găseşte organul compatibil, familia să poată plăti costul 

acelui organ. 

Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie intervine şi arată că nu poate fi 

făcut un mercurial. În general, cetăţeanul care primeşte un organ prelevat 

este asigurat. 

Dna.dep.Diana Tuşa solicită cuvântul şi menţionează că subiectul 

este foarte important, dar atâta timp cât gradul de corupţie din instituţiile 

statului este foarte ridicat, nu poate fi implementat în România. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea 

unui raport comun, în acest sens. 

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

a procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Pl x 

823/2010) - sesizare în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

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

legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul că prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine 

umană în scop terapeutic se poate efectua de la persoane majore în viaţă, 

având capacitate de exerciţiu deplină, după obţinerea consimţământului 

informat, scris, liber, prealabil şi expres al acestora. 

Totodată, se preconizează că prelevarea de organe, ţesuturi şi 

celule de la donatori în viaţă, minori sau persoane majore lipsite de 

capacitate de exerciţiu, este interzisă. Prin excepţie, în cazul în care 

donatorul este minor şi nu a împlinit vârsta de 14 ani sau o persoană 

majoră lipsită de capacitate de exerciţiu, prelevarea de celule stem 
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hematopoietice medulare sau periferice se va face numai cu 

consimţământul scris al reprezentantului legal, iar în cazul minorului care 

a împlinit vârsta de 14 ani, prelevarea se poate face numai cu 

consimţământul acestuia şi cu acordul scris al ocrotitorului legal. 

          Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma 

prezentată. 

 De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.36347/15.06.2011 nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu care suntem sesizaţi 

în comun, a întocmit un raport preliminar de respingere asupra propunerii 

legislative, conchide domnia sa. 

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

Ministerul Sănătăţii nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, 

deoarece nu este posibilă nicio prelevare de organ sau ţesut de la o 

persoană care nu are capacitatea de a-şi da consimţământul; în mod 

excepţional şi în condiţiile prevăzute de lege prelevarea de ţesuturi 

regenerabile de la o persoană care nu are capacitatea de a-şi da 

consimţământul poate fi autorizată dacă sunt reunite următoarele condiţii: 

- nu există donator disponibil care să aibă capacitatea de a-şi 

da consimţământul; 

- primitorul este fratele sau sora donatorului; 

- donarea trebuie să fie de natură să salveze viaţa primitorului; 

- donatorul potenţial în cauză nu obiectează. 

Dl.dep.dr.Horia Cristian intervine şi subliniază că această iniţiativă 

interzice orice fel de donare la copiii sub 14 ani. Orice donator aflat în 

moarte cerebrală nu poate dona organe. Domnia sa se pronunţă împotriva 

adoptării acestei iniţiative legislative. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative şi întocmirea 

unui raport comun, în acest sens. 

 

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

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

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PL x 182/2011). 

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

lege vizează o serie de modificări şi completări asupra modului în care 

este organizată finanţarea şi funcţionarea sistemului asigurărilor sociale 

de sănătate din România. 

Se consideră necesară trecerea Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate sub controlul Parlamentului, întrucât rolul acesteia este de a 

gestiona bugetul de asigurări de sănătate format din contribuţiile 

cetăţenilor români, iar Parlamentul României este îndreptăţit să efectueze 

acest control, având în vedere configuraţia sa de organ reprezentativ al 

cetăţenilor români. În acelaşi timp, o dată cu trecerea sub control 

parlamentar a CNAS, se va elimina orice suspiciune cu privire la lipsa de 

transparenţă şi la intervenţiile Guvernului în utilizarea resurselor 

financiare, şi în acelaşi timp, Parlamentul va avea informaţii nemijlocite 

de la reprezentanţii Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate. 

Ministerul Sănătăţii, prin punctul său de vedere 

nr.36347/15.06.2011 nu susţine adoptarea proiectului de lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege, iar 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a acordat aviz negativ, informează 

domnia sa. 
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Dl.prof.dr.Cristian Anton Irimie solicită cuvântul şi arată că 

Ministerul Sănătăţii nu susţine această iniţiativă, întrucât, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare, Parlamentul poate oricând solicita conducerii 

CNAS rapoarte, bilanţuri de activitate, semestrial, fără a fi necesar ca 

acest organism să se afle în subordinea acestuia. 

Dna.dep.Rodica Nassar precizează că susţine această iniţiativă 

legislativă şi consideră necesar ca, la sfârşitul fiecărui an, conducerea 

CNAS să prezinte un raport de activitate. 

Dl.dep.Ion Burnei se pronunţă de acord cu adoptarea acestei 

iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma prezentată 

de către Senat, şi întocmirea unui raport de admitere, în acest sens. 

 

La punctul cinci „Diverse” al ordinii de zi, dl.dep.dr.Horia Cristian, 

doreşte să informeze pe cei prezenţi, asupra unei probleme care îi vizează 

pe angajaţii de la SMURD. Domnia sa precizează că are informaţii asupra 

faptului că, conducerea ISU şi SMURD îi împiedică pe angajaţi să poată 

lucra în sistemul  privat. În acest sens, dl.dep.dr.Cristian Horia precizează 

că a adresat o interpelare către şeful ISU şi către Ministerul 

Administraţiei şi Internelor. 

 
 

La punctul şase 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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