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La lucrările comisiei din zilele de 7 şi 8.05.2007 sunt prezenţi 16 

deputaţi, neînregistrându-se absenţe, iar în zilele de 9 şi 10.09.2007 au fost 

prezenţi 15 deputaţi, fiind absent motivat un deputat. 

La lucrările comisiei participă, ca invitaţi: dl.chestor şef prof.dr.Pavel 

Abraham, preşedintele Agenţiei Naţionale Antidrog şi doamna Rodica 

Mitoiu, şef serviciu precursori din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog. 

Lucrările sunt conduse de dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele 

comisiei  care supune la vot ordinea de zi. 

Comisia a aprobat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri , în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al 

precursorilor de droguri  (PLx 193/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

art.26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii 

sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor  ( PLX 312/2007). 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2007 pentru trecerea 

Administrator
Original
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Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină 

Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei 

Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia       

( PLx 373/2007). 

4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

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 din ordinea de zi, Comisia pentru sănătate şi familie a 

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al 

precursorilor de droguri  (PLx 193/2007), adoptat de către Senat în condiţiile 

articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

modificarea sistemului de monitorizare a operatorilor şi operaţiunilor cu 

precursori din România este determinată de schimbările actelor normative la 

nivel european, de necesitatea pregătirii şi compatibilizării mecanismelor 

interne de control cu cele europene, în contextul aderării României la 

Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007. 

Domnia sa acordă cuvântul domnului Pavel Abraham. 

Dl.Pavel Abraham arată că Regulamentul (CE) nr.111/2005 pentru 

supravegherea comerţului cu precursori între Comunitate şi statele terţe şi 

Regulamentul (CE) nr.1277/2005 privind modalitatea de aplicare a 

Regulamentului (CE) nr.273/2004 privind precursorii de droguri şi a 

Regulamentului (CE) nr.111/2005 au intrat în vigoare după schimbările 
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aduse legislaţiei române specifice prin Legea nr.505/2004 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.300/2002 şi prin Hotărârea Guvernului 

nr.540/2005 pentru modificarea şi completarea regulamentului de aplicare a 

acesteia. Revizuirea actualului sistem din perspectiva calităţii României de 

stat membru al Uniunii Europene, are în vedere, în primul rând, armonizarea 

regulilor privind punerea pe piaţa comunitară a precursorilor, dar şi 

implementarea principiilor de supraveghere a comerţului între Comunitate 

cu statele terţe. 

Evaluarea sistemului românesc de monitorizare a precursorilor de către 

experţii Uniunii Europene , în iulie 2005, mai arată domnia sa , în cadrul 

asistenţei oferite ţărilor candidate pentru identificarea domeniilor care 

trebuie dezvoltate pe fundalul implementării acquis-ului comunitar, a pus în 

evidenţă aspecte care nu corespund abordării europene a acestui domeniu, 

sens în care au fost făcute recomandări, care stau la baza modificării propuse 

prin prezentul proiect. 

Pornind de la observaţia experţilor Uniunii Europene potrivit căreia 

procedura administrativă naţională de acordare a autorizaţiilor şi cea privind 

prenotificarea operaţiunilor de import şi export implică mai multe instituţii şi 

este prea complicată pentru operatori, mecanismul propus, respectiv crearea 

unui punct unic de contract cu operatorii, dezvoltându-se competenţele 

structurii de specialitate deja existente în cadrul Agenţiei Naţionale 

Antidrog, simplifică aceste proceduri şi le asigură celeritatea. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel intervine şi precizează că, rolul Agenţiei 

Naţionale Anidrog în planul monitorizării operaţiunilor cu precursori, deja 

consacrat legislativ în actele normative în vigoare, este explicitat şi întărit cu 

atribute concrete atât în procedura de acordare a autorizaţiilor, cât şi în 

planul asigurării legăturii dintre operatori, individual sau în forme asociative, 
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pe de o parte, şi autorităţile de control şi combatere a folosirii ilicite a 

precursorilor, pe de altă parte. 

Dl.Pavel Abraham solicită cuvântul şi subliniază că, la asigurarea 

sistemului de control al operaţiunilor cu precursori participă şi Inspectoratul 

general al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de frontieră, 

Ministerul Sănătăţii Publice , Agenţia Naţională pentru Substanţe şi 

Preparate Chimice Periculoase şi Autoritatea Naţională a Vămilor, 

colaborarea acestora stând la baza realizării monitorizării operaţiunilor cu 

precursori pe care se  pune un deosebit accent în documentele europene. 

Dl.dep.dr.Diaconescu Renică  intervine şi arată că, luând în considerare 

că, de la 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană , 

prevederile regulamentelor emise de instituţiile Uniunii Europene vor avea 

aplicabilitate directă în cadrul sistemului juridic românesc, iar prin aplicarea 

directă a prevederilor acestor acte comunitare s-ar crea un paralelism prin 

menţinerea în vigoare a Legii nr.300/2002 privind regimul juridic al 

precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, fapt ce ar conduce la nerespectarea art.15 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, motiv pentru care este necesară abrogarea Legii 

nr.300/2002 şi instituirea cadrului legal care să asigure implementarea în 

România a prevederilor regulamentelor europene adoptate în acest domeniu. 

Dl.Pavel Abraham solicită cuvântul şi precizează că Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului privind regimul juridic al precursorilor de droguri a 

fost promovată având în vedere necesitatea instituirii în cel mai scurt timp a 

normelor care să asigure aplicarea directă a regulamentelor europene în 

domeniul reglementat şi ţinând seama de faptul că toate aceste elemente 

vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror 

reglementare nu poate fi amânată. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei atenţionează asupra 

faptului că proiectul de lege nu a fost dezbătut în Comisia pentru sănătate 

publică a Senatului, fiind adoptat prin procedura aprobării tacite. Astfel, nu 

au fost luate în considerare observaţiile de formă şi de fond ale Consiliului 

legislativ, care sunt pertinente. 

În consecinţă, domnia sa propune adoptarea, ca amendamente a tuturor 

observaţiilor Consiliului Legislativ. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, 

amendamentele propuse la art.1 alin.(1) şi (4), art.3, art.6 alin.(1), art.7 

alin.(1), art.10, art.11, art.12 alin.(1), art.14 alin.(1), art.16 alin.(2), art.18 

alin.(1), art.19 lit.a) , art.22 alin.(1) şi (2), art.23, art.28 alin.(1) şi art.32 

lit.a). 

În continuare, Comisia pentru sănătate şi familie a luat în discuţie 

amendamentele care fac obiectul avizului Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională nr.PLx 193/11.04.2007. 

După cum arată dl.Pavel Abraham aceste amendamente sunt rezultatul 

însuşirii, de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a propunerilor Agenţiei Naţionale Antidrog. 

La art.8 alin.(1), Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a propus următoarea reformulare: 

„Art. 8. - (1) Agenţia Naţională Antidrog autorizează fiecare operaţiune 

de export de substanţe clasificate din categoria 1, 2 şi 3, precum şi oricare 

operaţiune de import de substanţe clasificate din categoria 1 care fac obiectul 

unei declaraţii în vamă, operaţiuni prevăzute de art.12 şi art.20 din 

Regulamentul 111/2005.” 

După cum precizează dl.Pavel Abraham, în calitate de preşedinte al 

Agenţiei Naţionale Antidrog, în actuala reglementare sunt excluse de la 

autorizare două categorii de substanţe clasificate, respectiv 2 şi 3, deşi 
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conţinutul normei comunitare la care se face trimitere reglementează 

autorizarea acestor operaţiuni. De asemenea, introducerea sintagmelor „din 

statele nemembre ale Uniunii Europene”, cu referire la export, precum şi „în 

statele nemembre „ cu referire la import este incorectă şi chiar ilogică, fiind 

contrară definiţiilor date operaţiunilor de import şi export în Regulamentul 

111/2005. În plus, menţionăm că o atare menţiune, chiar şi formulată corect 

nu este necesară, având în vedere prevederile alin. 4 ale art 1 din OUG nr. 

121/2006 care dispun că „Termenii şi expresiile folosite în prezenta 

ordonanţă de urgenţă şi definite la art.2 din Regulamentul 273/2004, la art.2 

din Regulamentul 111/2005, precum şi la art.2 din Regulamentul Comisiei 

1277/2005 privind aplicarea Regulamentului 273/2004 şi a Regulamentului 

111/2005, denumit în continuare Regulamentul 1277/2005, au înţelesul 

stabilit prin aceste acte comunitare.” 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a propus 

reformularea art.9 după cum urmează: 

„Art.9. - (1) După primirea cererii  de autorizare a exportului 

menţionată la art. 8 alin.(1), Agenţia Naţională Antidrog comunică cererea  

formaţiunii centrale antidrog din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 

Române, în vederea realizării notificării autorităţii competente din ţara de 

destinaţie. 

(2) Notificările prealabile ale autorităţilor competente ale altor state se 

adresează şi se soluţionează de către formaţiunea centrală antidrog din 

cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.” 

Modificarea se impune pentru realizarea corelării operaţionale între cele 

două instituţii, în vederea aplicării dispoziţiei comunitare referitoare la 

notificarea exportului, actuala prevedere fiind neclară şi lacunară în ceea ce 

priveşte crearea succesiunii activităţilor celor două instituţii, arată dl.Pavel 

Abraham. 



 7

Pentru a nu lăsa posibilitatea de apariţie a unor abuzuri asupra 

proprietăţii, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

propus reformularea alin.(2) al art.18, după cum urmează: 

„Art. 18. - (2) Autorităţile publice cu competenţe de cercetare penală au 

dreptul să indisponibilizeze pentru verificări mijloacele de transport pentru o 

perioadă rezonabilă, fără a se depăşi 30 de zile,  în raport de circumstanţe.” 

Termenul de „punere pe piaţă” arată în continuare dl.Pavel Abraham, 

conform definiţiei dată în Regulamentul 273/2004, la care se face trimitere 

în art. 1 alin.(4) include toate operaţiunile, respectiv „orice punere la 

dispoziţie, cu titlu oneros sau gratuit, de substanţe clasificate în Comunitate; 

sau stocarea, fabricarea, producerea, transformarea, comercializarea, 

distribuirea sau curtajul acestor substanţe în scopul punerii la dispoziţie”, 

nefiind, aşadar, necesară repetarea acestora. În plus, activităţile enumerate în 

textul actual nu corespund celor din Regulamentul 273/2004, dând, astfel, 

posibilitatea interpretării incorecte şi, consecinţa acestui fapt, sancţionării 

arbitrare. 

De asemenea, trimiterea la Regulamentul 111/2005 este valabilă doar 

pentru activităţile intermediare, fiind incorect introdusă în textul articolului 

în discuţie.  

Aşa cum s-a menţionat anterior, o eventuală trimitere la definiţiile 

acestor activităţi nu este necesară, ea fiind făcută în cap. 1”Dispoziţiile 

generale”, la art. 1. 

În acest sens, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a propus reformularea art.22, după cum urmează: 

„(1) Punerea pe piaţă de substanţe clasificate, importul, exportul şi 

activităţile intermediare acestora,  precum şi deţinerea de substanţe 

clasificate, fără autorizaţia prevăzută la art. 5 alin. 1, respectiv fără 
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înregistrarea prevăzută la art. 7 alin. 1 şi 4  constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează deţinerea de echipamente ori 

materiale, in scopul utilizării lor la producerea sau fabricarea ilicita de 

droguri”. 

(3) Constituie infracţiune şi comercializarea de substanţe clasificate 

către agenţi economici ori persoane fizice neautorizate conform art. 5 alin. 1  

sau, după caz, neînregistrate conform art. 7 alin 1 şi 4 pentru activitatea cu 

astfel de substanţe şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).” 

Modificarea de la alin.(3) se impune întrucât, în textul actual, conţinutul 

reglementării raportat la cel al normei comunitare la care se face trimitere 

face imposibilă identificarea activităţii a cărei sancţionare se doreşte. Norma 

la care se face trimitere se referă la obligaţii pe care trebuie să le 

îndeplinească un operator care desfăşoară operaţiuni de export, în timp ce 

„neautorizarea” , respectiv „neînregistrarea” din textul articolului se 

raportează la partenerul de comerţ al operatorului pentru care se constituie 

obligaţia a cărei nerespectare este sancţionată. 

În plus, trimiterea la articolele din ordonanţă care reglementează 

obligativitatea autorizării şi înregistrării este absolut necesară pentru a nu 

crea confuzii în privinţa acestor obligaţii, având în vedere existenţa unor 

excepţii de la acestea pentru anumiţi operatori care desfăşoară activităţi cu 

substanţe clasificate de categoria 2 şi 3. 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat, în unanimitate, toate 

amendamentele înaintată de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, votul final asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al 

precursorilor de droguri  (PLx 193/2007) urmând a fi dat la următoarea 

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

procedat la examinarea , în vederea avizării, a proiectului de Lege pentru 

modificarea art.26 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ( PLX 312/2007). 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările 

ulterioare, reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor veterinare, 

apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de 

boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate 

consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia 

mediului. 

Art.26 din actul normativ sus menţionat reglementează sprijinirea 

acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor, precum şi 

acordarea de despăgubiri proprietarilor pentru animale tăiate, ucise şi altfel 

afectate. 

Legiuitorul nu a reglementat la articolul sus menţionat acordarea 

despăgubirilor pentru proprietarii care au suferit pagube colaterale rezultate 

din măsurile întreprinse pentru combaterea epizootiei. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion subliniază faptul că epidemia de gripă aviară 

izbucnită în România este una fără precedent , determinând intervenţia 

promptă, în sensul diagnosticării şi aplicării măsurilor cele mai severe de 

eradicare, înregistrându-se în acest sens şi pierderi colaterale la alţi operatori 

economici de creştere a păsărilor. Aceştia au înregistrat pierderi 

considerabile din cauza măsurilor sanitar-veterinare care au vizat localizarea 

focarelor de gripă aviară. 



 10

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru consideră oportună acordarea în regim 

de urgenţă de compensaţii financiare şi persoanelor juridice afectate 

colateral, mai ales că nu s-a putut stabili originea virusului. 

În consecinţă, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în 

unanimitate, să avizeze favorabil proiectul de Lege pentru modificarea art.26 

din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ( PLX 312/2007), în forma 

adoptată de către Senat. 

La propunerea dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei , 

Comisia pentru sănătate şi familie a aprobat suplimentarea ordinii de zi cu 

un nou punct, ca punctul 3 . 

 

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

procedat la examinarea, în fond, a proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.17/2007 pentru trecerea Centrului 

Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din 

subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru 

stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia  ( PLx 373/2007). 

După cum arată dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea Centrului din 

subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române, ca 

unitate cu personalitate juridică şi reglementarea modalităţii de finanţare a 

activităţii acestuia. Totodată, proiectul de lege cuprinde prevederi privind 

trecerea bunurilor pe care le utilizează Centrul, cu excepţia celor în care 

desfăşoară activităţi de medicină preventivă, din domeniul public şi privat al 

statului şi administrarea Ministerului Apărării  în domeniul privat al statului 

şi administrarea Academiei Române, cu menţinerea destinaţiei de spaţii 

pentru activităţile medicale . 
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Comisia a apreciat că se impune promovarea proiectului de lege, 

având în vedere necesitatea înfiinţării unui complex unitar de sănătate la cel 

mai înalt nivel în cadrul Academiei Române. Astfel, prin proiectul de lege se 

asigură asistenţa medicală integrată pentru pacienţi, inclusiv pentru 

demnitarii români şi străini. 

În urma dezbaterilor pe articole, comisia a aprobat o serie de 

amendamente care, în principal, se referă la : 

- furnizarea serviciilor de farmacie din cadrul Centrului la preţul cu 

amănuntul (art.6, alin.(3), lit.f) ) ; 

- finanţarea Centrului de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei 

Române pentru controale obligatorii, altele decât cele prevăzute în 

Contractul – cadru al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (art.6, 

alin.(4), lit.g) nou introdus ); 

- asigurarea finanţării , din credite bugetare , pentru activităţi de 

medicină preventivă şi activităţi de inspecţie sanitară şi sanitar – veterinară 

de stat ( art.6 alin.(5) nou introdus ) ; 

- asigurarea finanţării, din transferuri pentru sănătate de la bugetul de 

stat, pentru asistenţa medicală demnitarilor străini şi a membrilor delegaţiilor 

aflaţi în vizită oficială pe teritoriul României , precum şi pentru acordarea 

unui spor de 25 % calculat la salariul de bază pentru personalul Centrului 

(art.7 alin.(2) nou introdus ) ; 

- acordarea , opţional, a tichetelor de masă care se suportă exclusiv din 

venituri proprii (art.7 alin.(3) nou introdus ) . 

În urma dezbaterilor finale, comisia a votat, cu majoritate de voturi, 

adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, 
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Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului 

Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri 

organizatorice aferente acesteia( PLx 373/2007) cu amendamentele votate, 

asupra art.6 alin.(3) lit.f), alin.(4) lit.a), b), c), d), g) – text nou, alin.(5) – text 

nou, art.7 alin.(2) text nou şi alin.(3) text nou. 

 

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

curente privind activitatea comisiei . 

 

La punctul cinci 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. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 

 


