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La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica Nassar, 

preşedintele comisiei. 

La lucrările comisei a participat, în calitate de invitat:   

- dl. Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea 

ordine zi: 

1. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

farmaciei nr.266/2008 ( PLx 435/2014). 

2. Reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( PLx 

459/2014) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială. 

3. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile 

omului şi demnitatea umană ( PLx 695/2010). 



4. Continuarea dezbaterilor  asupra propunerii legislative 

privind modificarea şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008, 

republicată ( Plx 77/2014). 

 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 

farmaciei nr.266/2008, la solicitarea Preşedintelui României. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că Legea 

transmisă promulgării elimină orice prevedere referitoare la durata de 

aplicare a criteriului demografic, rezultând menţinerea acestui criteriu pe 

perioadă nedeterminată. Solicitarea Preşedintelui României are în vedere 

regulile concurenţiale şi se consideră oportun menţinerea criteriului 

demografic pentru încă o perioadă de 6-9 luni, respectiv până cel mult la 

data de 30 septembrie 2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie hotărăsc, cu unanimitate de voturi, să respingă cererea de 

reexaminare formulată de Preşedintele României şi să  propună plenului 

Camerei Deputaţilor, adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea 

Legii farmaciei nr.266/2008, în forma trimisă la promulgare. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( PLx 459/2014) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul 

de lege transpune prevederile art.7 şi 8 din Directiva nr.2010/41/UE care 

conduc la posibilitatea soţiei titularului întrepinderii individuale/persoanei 

fizice autorizate de a beneficia de concedii medicale şi de indemnizaţii de 

asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 
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Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 30 septembrie 

2014.Comisia juridică , de disciplină şi imunităţi a  avizat favorabil 

proiectul de lege. În şedinţa din 24 noiembrie 2014, Plenul Camerei 

Deputaţilor a hotărât retrimiterea la comisii a proiectului de Lege în 

vederea solicitării unei noi examinări şi depunerii unui nou raport. 

Având în vedere că la data de 4 noiembrie 2014 a fost publicată în 

Monitorul Oficial al României, Ordonanţa de Urgenţă nr.68/2014 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative, care preia integral textul 

proiectului de lege, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi,  

respingerea proiectului de lege. 

 

La  punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru interzicerea 

clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi 

demnitatea umană ( PLx 695/2010). 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că proiectul 

de Lege are ca obiect de reglementare  stabilirea cadrului juridic adecvat 

în vederea interzicerii clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă 

drepturile omului şi demnitatea umană, având în vedere  obligaţiile 

internaţionale şi europene asumate de România prin ratificarea 

Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii 

fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi a medicinei, stabilirea faptelor 

ce constituie infracţiuni şi sancţiunile penale aplicabile în cazul săvârşirii 

acestor fapte. Potrivit expunerii de motive a iniţiatorilor, necesitatea 

acestei reglementări este dată de respectarea drepturilor omului şi de 

corelarea cu legislaţia europeană în materie, în domeniul bioeticii, 

inclusiv prin acoperirea vidului de legislaţie în ceea ce priveşte 

interzicerea clonării atât în scop reproductiv, cât şi terapeutic. 

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

de Lege în şedinţa din 16 noiembrie 2010. Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi a  avizat favorabil proiectul de lege, iar Comisia pentru 
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drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  a avizat  

favorabil cu amendamente. Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu 

observaţii şi propuneri, iar Guvernul susţine adoptarea, sub rezerva 

însuşirii observaţiilor şi propunerilor prezentate în punctul de vedere nr. 

2316/2010. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc,  cu 

unanimitate  de voturi, amânarea dezbaterilor până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul patru al ordinii de zi , membrii Comisiei procedează la 

continuarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind modificarea 

şi completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicată ( Pl-x 77/2014). 

Dna Rodica Nassar, preşedintele comisiei informează că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

farmaciei nr.266/2008, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul 

interzicerii distribuţiei cu amănuntul a medicamentelor în mediul online 

şi în afara unităţilor farmaceutice. 

Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 

februarie 2014.Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat 

favorabil, iar  Comisia pentru industrii şi servicii  a avizat negativ 

propunerea legislativă. Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa 

legislativă. 

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

cu unanimitate de voturi,  respingerea propunerii legislative. 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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