
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
  

Comisia pentru Sănătate şi Familie             Nr. 28/231 / 27 aprilie 2006 
 

 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din zilele  de 26  şi 27.04.2006 

 

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

de 26.04.2006 între orele 14,00 - 18,00 , iar în ziua de 27.04.2006 între 

orele  9,00 – 12,00 având  următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 privind 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX 

nr.336 /2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia 

mediului ( PLX 217/2006). 

3. Diverse. 

4. Studiu individual asupra proiectelor de lege şi propunerilor 

legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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Lucrările comisiei au fost deschise de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, 

preşedintele comisiei supunând la vot ordinea de zi, care a fost aprobată 

în unanimitate. 

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

a procedat la continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2005 privind 

vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a 

spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical ( PLX 

nr.336 /2005), retrimis la comisie de către Plenul Camerei Deputaţilor, 

spre reexaminare. 

În urma dezbaterilor comisia a apreciat că Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.110/2005, în forma amendată de Comisia pentru sănătate şi 

familie, reprezintă cea mai bună soluţie privind atât asigurarea stabilităţii 

medicilor în teritoriu, cât şi funcţionalitatea sistemului în favoarea 

pacienţilor. 

De asemenea, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 cu 

amendamentele adoptate asigură asistenţa medicală primară. 

Comparativ cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005, 

varianta care face obiectul raportului comisiei stabileşte mai clar 

procedura de privatizare a cabinetelor medicale, aspect care nu este 

cuprins în pachetul legislativ privind reforma în sistemul de sănătate. 

Comisia a reexaminat acest proiect de lege şi a înaintat 

Ministerului Sănătăţii amendamentele acceptate de către toţi membri 

comisiei însă, până în prezent , nu a primit observaţiile acestora . 

Comisia a hotărât amânarea dezbaterilor asupra proiectului de lege 

pentru următoarea şedinţă, deoarece nu s-a primit punctul de vedere în 

scris al Ministerului Sănătăţii asupra amendamentelor acceptate unanim 

de membrii comisiei. 
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La punctul doi al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului ( PLX 217/2006). 

Prezentul act normativ , care este un angajament asumat atât în 

Programul de guvernare cât şi în procesul de negociere a aderării 

României la Uniunea Europeană , are ca scop asigurarea unei viziuni 

globale asupra protecţiei mediului în concordanţă cu acquis-ul comunitar. 

Adoptarea acestui act normativ privind protecţia mediului se 

justifică prin: 

- obligativitatea asigurării bazei legale pentru dezvoltarea 

legislaţiei specifice în domeniile reglementate de acquis-ul comunitar, 

cum ar fi: regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, regimul 

deşeurilor şi al deşeurilor periculoase, organisme modificate genetic, 

protecţia naturii, biodiversitate şi arii naturale protejate, protecţia 

atmosferei, schimbări climatice, managementul zgomotului ambiental şi 

altele; 

- necesitatea înfiinţării unor organisme noi pentru 

administrarea ariilor naturale protejate şi gestionarea creditelor de emisii 

de gaze cu efect de seră. În scopul întăririi capacităţii administrative a 

autorităţilor publice pentru protecţia mediului şi a urmăririi îndeplinirii 

angajamentelor asumate în timpul procesului de aderare se prevede 

înfiinţarea comitetelor regionale pentru protecţia mediului; 

- stabilirea principiilor care stau la baza legislaţiei subsecvente 

în domeniul organismelor modificate genetic. Astfel, se prevede 

necesitatea supunerii activităţilor care implică organisme modificate 

genetic şi produsele lor unor proceduri de reglementare, datorită 

impactului pe care acestea l-ar putea avea atât asupra mediului, cât şi 

asupra sănătăţii umane şi a animalelor; 



 4

- introducerea unor noi reglementări privind activităţile care se 

pot desfăşura în ariile naturale protejate şi înăsprirea sancţionării 

nerespectării condiţiilor de realizare a acestora; interzicerea desfăşurării 

activităţilor care intră sub incidenţa reglementărilor privind prevenirea şi 

controlul integrat al poluării în ariile naturale protejate; 

- asigurarea posibilităţii transpunerii Directivei 2003/35/CE 

privind participarea publicului la anumite planuri şi programe în legătură 

cu mediul şi care modifică Directivele 85/377/CEE şi 96/61/CE. Noile 

modificări se referă şi la asigurarea accesului la justiţie al publicului 

privind procedura evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte, 

planuri şi programe precum şi în cadrul procedurii de autorizare a 

activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului. Prin această 

reglementare se sancţionează încălcarea normelor privind dreptul de 

participare al publicului la procesul decizional de mediu, astfel cum este 

prevăzut şi de Convenţia privind accesul la informaţie, participarea 

publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, 

semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată de România prin Legea 

nr.86/2000. 

În urma dezbaterilor comisia a hotărât, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului ( PLX 217/2006), în 

forma înaintată de Senat. 

 

La punctul trei  al ordinii de zi , comisia a discutat alte probleme 

curente privind activitatea comisiei.  

La punctul patru al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au efectuat studiu individual asupra proiectelor de lege şi 

propunerilor legislative aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim    

( Grup Parlamentar al PRM ) , dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan ( Grup 

Parlamentar al PSD ) , dl.dep.Movilă Petre ( Grup Parlamentar al PD ) , 

dl.dep.dr.Diaconescu Renică ( Grup Parlamentar al PC ) , 

dl.dep.dr.Paveliu Sorin ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.dr.Boeriu 

Valeriu ( Grup Parlamentar al PNL ) , dl.dep.dr.Bonis Istvan ( Grup 

Parlamentar al UDMR), dl.dep.dr.Buşoi Cristian ( Grup Parlamentar al 

PNL ) , dl.dep.dr.Câmpanu Liviu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru ( Grup Parlamentar al PRM ) , 

dl.dep.Ciontu Corneliu ( Fără apartenenţă la un grup parlamentar) , 

dl.dep.dr.Grigore Crăciunescu ( Grup Parlamentar al PNL ) , 

dl.dep.dr.Dida Corneliu ( Grup Parlamentar al PSD ), dl.dep.dr.Luchian 

Ion ( Grup Parlamentar al PNL ), dl.dep.Miron Mitrea ( Grup Parlamentar 

al PSD ) , dl.dep.dr.Nechita Aurel ( Grup Parlamentar al PSD ) şi 

dl.dep.Rădulescu Cristian ( Grup Parlamentar al PD ) , neînregistrându-se 

absenţe. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
 
 
 
 


