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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din perioada 21 - 23 octombrie 2014  

 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în ziua  

21.10.2014 între orele 9,30 - 16,00, în ziua de 22.10.2014  între orele 9,30 

- 16,00 şi în ziua de 23.10.2014 între orele 9,30 – 12,00, având 

următoarea ordine zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare ( Plx 650/2013). 

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

modificarea alin.(1) al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 429/2014). 

3. Examinarea , în vederea verificării, respectării principiului 

subsidiarităţii, a propunerii de Regulament al Parlamentului European şi 

al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.726/2004 de 

stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea 

medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii 

Europene pentru Medicamente  - COM (2014) 557. 

 

La primul punct al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Plx 650/2013). 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

decembrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 

propunerea legislativă. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativă. 

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

cu majoritate de voturi,  respingerea propunerii legislative. 

 

La punctul doi al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) 

al art.232 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( 

PLx 429/2014). 

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 

septembrie 2014. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, la solicitarea Ministerului 

Sănătăţii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate  de voturi  , 

amânarea dezbaterilor, până la o şedinţă ulterioară. 

 

La punctul trei al ordinii de zi , membrii Comisiei au procedat la 

examinarea , în vederea verificării, respectării principiului subsidiarităţii, 

a propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (CE) nr.726/2004 de stabilire a 

procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea 

medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii 

Europene pentru Medicamente  - COM (2014) 557. 
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Regulamentul (CE) nr. 726/2004 dezvoltă şi îmbunătăţeşte 

procedurile europene de autorizare, supraveghere şi farmacovigilenţă 

pentru medicamentele de uz uman şi veterinar. Acest regulament prevede, 

de asemenea, baza juridică a Agenţiei Europene pentru Medicamente, 

instituită în 1993. 

Ca urmare a propunerii prin care se va abroga şi care va înlocui 

Directiva 2001/82/CE privind medicamentele de uz veterinar, 

Regulamentul (CE) nr. 726/2004 trebuie să fie modificat pentru a se ține 

cont de faptul că autorizarea centralizată a introducerii pe piață pentru 

medicamentele de uz veterinar este decuplată de cea pentru 

medicamentele de uz uman. Dispoziţiile privind acordarea şi menţinerea 

autorizaţiilor de introducere pe piaţă pentru medicamentele de uz 

veterinar sunt eliminate din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 

În acest sens, Comisia pentru sănătate va întocmi un proces verbal 

de constatare a respectării principiului subsidiarităţii . 

 

La lucrările comisiei au participat 18 deputaţi după cum urmează : 

dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Corneliu Florin Buicu, dna.dep. Sonia-

Maria Drăghici , dna.dep. Lucreţia Roşca, dl.dep.Constantin Rădulescu, 

dl.dep.Iulian Dumitru Popescu, dna dep.Neviser Zaharcu ,  dna dep. 

Camelia Khraibani, dl.dep.Călin Potor, Bîrsăşteanu Florică ( Grup 

Parlamentar al PSD ), dl.dep.Grigore Crăciunescu, dna.dep. Graţiela 

Leocadia Gavrilescu    , dna dep.Elena Ramona Uioreanu, dl.dep.Cristian 

Horia ( Grup Parlamentar al PNL),  dna dep.Camelia Margareta 

Bogdănici , dl.dep.Petru Movilă  ( neafiliat)  , dl.dep. Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR )  , dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup 

Parlamentar al PC) , fiind absent   dl.dep.Nicolae Bănicioiu  . 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=417&cam=2&leg=2012
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