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PROCES VERBAL 
 

al şedinţelor comisiei din perioada 26 - 28 februarie 2008 
 
 
 

La lucrările comisiei din ziua de 26 februarie 2008 sunt prezenţi 15 

deputaţi, neînregistrându-se absenţe, iar în zilele de 27 februarie şi 28 

februarie sunt prezenţi 13 deputaţi, fiind absenţi motivat 2 deputaţi. 

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

preşedintele comisiei care supune la vot ordinea de zi. Comisia a adoptat, în 

unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Continuarea dezbaterilor, în fond, asupra propunerii legislative 

pentru completarea Legii nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 

din România(Plx 896/2007). 

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

organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice judiciare 

(PLx 18/2008), în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

3. Dezbaterea  şi avizarea proiectului de Lege privind prevenirea 

şi combaterea traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise (PLx 

17/2008). 
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4. Diverse. 

5. Studiu individual. 

 

 

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

procedat la continuarea dezbaterilor, în fond, a propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din 

România (Plx 896/2007) respinsă de către Senat în şedinţa din 12 decembrie 

2007, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

După cum a arătat domnul dep.prof.dr.Mircea Ifrim propunerea 

legislativă are ca obiect completarea Legii nr.139/1995 a Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România, iniţiatorii vizând finanţarea de la 

bugetul de stat a drepturilor salariale, inclusiv a impozitelor şi taxelor 

aferente pentru doi salariaţi din filialele Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 

şi din sediul central, precum şi acoperirea plăţii TVA-ului, aferentă livrărilor 

de bunuri, prestărilor de serviciu şi execuţie de lucrări, finanţate integral sau 

parţial din alte surse decât fondurile PHARE, ISPA sau SAPARD. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune 

respingere amendamentului înaintat în scris comisiei de dl.dep.Movilă Petru,  

prin care se dispune realizarea atribuţiilor Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie din România, prin sume alocate de la bugetul de stat, prin Fondul de 

rezervă aflat la dispoziţia primului ministru. Aceste sume vor reprezenta 

20% din sumele cheltuite de către SNCRR şi filialele sale, în anul financiar 

anterior. 

Domnia sa arată că modalitatea de finanţare propusă încalcă statutul 

SNCRR şi are un caracter ocazional. Soluţia privind finanţarea pe bază de 

programe întocmite de SNCRR, prevăzută în legea în vigoare, este corectă şi 

trebuie respectată. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că Legea 

prevede finanţarea de la bugetul Ministerului Sănătăţii Publice pentru 

proiecte. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că propunerea legislativă prevede 

finanţarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru acoperirea drepturilor 

salariale, acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă livrărilor de 

bunuri şi prestărilor de servicii. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că punctul de vedere a Ministerul 

Sănătăţii Publice este corect. Având în vedere că Societatea de Cruce Roşie 

este persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, 

apolitică şi fără scop patrimonial, care îşi desfăşoară activitatea ca 

organizaţie de ajutor voluntar, bugetul de stat nu asigură cheltuielile salariale 

ale societăţii. 

În opinia domniei sale, bugetul de stat ar putea finanţa activităţile pe 

termen lung, de exemplu  activitatea Societăţii de Cruce Roşie efectuată în 

timpul inundaţiilor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, consideră că 

amendamentul propus nu poate fi aprobat şi propune amânarea finalizării 

propunerii legislative pentru a se putea formula un amendament coerent şi 

viabil. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin apreciază că propunerea legislativă trebuie 

finalizată. 

Dl.dep.Movilă Petru arată că Societatea de Cruce Roşie din România 

are statut special. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, răspunde că 

Societatea de Cruce Roşie are acelaşi statut ca şi Societăţile de Cruce Roşie 

din lume. 
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Dl.dep.dr.Nechita Aurel subliniază, încă o dată, că Legea nr. 

139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, cu modificările şi 

completările ulterioare prevede finanţarea organizaţiei din bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice pe programe care cuprind şi sumele pentru 

salarii. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune 

eliminarea alin. (3) al art. 16 din propunerea legislativă, care prevede că prin 

legea bugetului de stat se vor stabili anual cheltuielile salariale şi menţinerea 

alin. (4) modificat. 

Supus la vot amendamentul referitor la alin. (4) modificat a fost 

aprobat, în unanimitate; acesta prevede ca, de la bugetul de stat, să se asigure 

acoperirea plăţii taxei pe valoare adăugată aferentă livrărilor de bunuri, 

prestărilor de servicii şi execuţie de lucrări care sunt finanţate integral sau 

parţial din alte surse decât contribuţia  financiară a Uniunii Europene. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, a supus la vot, iar 

comisia a adoptat, în unanimitate, propunerea legislativă pentru completarea 

Legii nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România (Plx 

896/2007), cu un amendament care va face obiectul raportului comisiei. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, comisia a luat în dezbatere proiectul  

de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date 

Genetice judiciare (PLx 18/2008), adoptat de Senat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că, în urma 

discuţiilor ce au avut loc între Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi, s-a hotărât  ca fiecare comisie să discute 

separat proiectul de lege, urmând a se elabora un raport comun. 

În continuare dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată 

că proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de 
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Date Genetice Judiciare stabileşte condiţiile în care pot fi prelevate probe 

biologice de la anumite categorii de persoane fizice sau din urmele biologice 

recoltate la locul comiterii unor infracţiuni, în vederea determinării profilului 

genetic, precum şi condiţiile în care pot fi prelucrate datele cuprinse în 

Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare. 

Având în vedere Recomandarea nr. R (92) 1 a Comitetului Ministerial 

al Consiliului Europei din 10 februarie 1992 privind genotiparea judiciară în 

vederea utilizării rezultatelor în justiţie este necesară elaborarea legislaţiei 

primare şi secundare care să reglementeze activitatea în acord cu prevederile 

internaţionale şi recomandările Uniunii Europene. 

Ţinând seama de inexistenţa unor acte normative naţionale care să 

reglementeze organizarea Sistemul  Naţional de Date Genetice Judiciare, unul 

din principalele obiective ale programului Phare Twining l-a reprezentat 

elaborarea proiectului de lege privind organizarea şi funcţionarea „Sistemului 

Naţional de Date Genetice Judiciare”, care are drept scop definirea 

categoriilor de persoane ce vor fi introduse în baza de date, stocarea, ştergerea 

profilelor genetice, precum şi a măsurilor de securitate necesare păstrării 

confidenţialităţii datelor personale, în acord cu Legea nr. 677/2001 pentru 

protecţia  persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie  a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi cu 

recomandările cuprinse în  Manualul privind schimbul de date ADN al 

Grupului de Experţi Interpol din iunie 2001. 

Dl.dep.dr.Luchian Ion arată că scopul proiectului de Lege este de a 

asigura creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului prin crearea condiţiilor 

pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor care aduc atingere gravă 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, precum şi de a verifica şi 

compara profilele genetice în vederea realizării schimbului internaţional de 

date pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor transfrontaliere. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că proiectul 

de lege cuprinde prevederi privind Sistemul Naţional de Date Genetice 

Judiciare care este o structură organizată din trei segmente şi anume: Baza de 

Date cu Caracter Personal, Baza de Date despre Caz şi Baza de Date cu 

Profile Genetice Judiciare. 

Dl.dep.dr.Câmpanu Liviu întreabă ce reprezintă fiecare din 

segmentele Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel arată că baza de Date cu Caracter Personal 

conţine: datele cu caracter personal ale  suspecţilor sau persoanelor  

condamnate definitiv pentru infracţiunilor descrise în anexa la proiectul de 

lege, date  despre infracţiunea comisă sau cercetată. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că baza de 

Date despre Caz conţine: informaţii referitoare la infracţiuni şi alte date de 

interes pentru munca de poliţie, corespondente genetice ale urmelor biologice 

ridicate din câmpul infracţional şi neatribuite unui autor. 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că  baza de Date cu Profile Genetice 

Judiciare conţine profilele genetice ale persoanelor incluse în cercul de 

suspecţi (persoane despre care există date şi informaţii că ar putea fi autori ai 

infracţiunilor descrise în Anexă), ale persoanelor condamnate definitiv pentru 

infracţiunile descrise în Anexă, alături de profilele genetice ale urmelor 

biologice prelevate de la faţa locului. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei apreciază că, pe 

termen lung în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare se vor verifica şi 

compara profilele genetice şi datele personale în vederea: 

- excluderii persoanelor din cercul de suspecţi şi identificarea autorilor 

infracţiunilor prevăzute în Anexă; 

- stabilirii identităţii persoanelor – victime ale catastrofelor naturale, 

accidentelor în masa, a infracţiunilor de omor şi terorism; 
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- realizării schimbului de informaţii cu celelalte ţări şi combaterii 

criminalităţii transfrontaliere. 

Domnia sa propune ca la art. 11 să se accepte amendamentul propus 

de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Concret, art. 11 alin. (3) să se elimine, iar alin. (4), care prin 

numerotare devine alin (3), să se modifice astfel: 

„(3) Datele de natură celor cuprinse în bazele de date definite la art. 2 

lit. d) şi f) obţinute de laboratoarele de genetică altele decât Institutul de 

Criminalistică din cadrul IGPR, se transmit administratorului SVDGJ, 

în vederea înregistrării”. 

Supus la vot, amendamentul este votat, în unanimitate. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, supune la vot 

proiectul de lege cu amendamentul adoptat, iar comisia votează, în 

unanimitate proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea Sistemul 

Naţional de Date Genetice Judiciare, urmând a se întocmi un raport comun cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

 

 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a procedat la dezbaterea şi 

avizarea proiectului de lege privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit 

de substanţa şi/sau metode interzise, adoptat de Senat. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, arată că proiectul 

de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru prevenirea 

şi combaterea traficului ilicit de substanţe sau de metode interzise, atât în 

scopul protejării sănătăţii populaţiei, cât şi în cel al contracarării fenomenului 

dopajului în sport. 

Prezentul proiect de lege privind prevenirea şi combaterea traficului 

ilicit de substanţe şi/sau metode interzise constituie un răspuns la amploarea 
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fenomenului infracţional şi la necesitatea stringentă de incriminare şi 

sancţionare a faptelor de trafic de substanţe  şi/sau metode interzise. 

De asemenea, Consiliul Europei a solicitat statelor membre care au 

ratificat Convenţia împotriva dopajului în sport din 1989 să pună bazele unei 

legislaţii unitare referitoare la stoparea traficului. În vederea sprijinirii statelor 

părţi în procesul de elaborare a actelor normative ce vor reglementa domeniul 

traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise, Consiliul Europei a 

organizat împreună cu Ministerul Tineretului şi Sportului din Franţa şi 

Agenţia Mondială Anti-Doping, în perioada 14-15 iunie 2006 la Paris, 

Conferinţa privind lupta împotriva traficării substanţelor interzise 

Dl.dep.dr.Ovidiu Brînzan arată că, prin prezentul proiect de act 

normativ  se incriminează şi se sancţionează producerea, fabricarea, 

prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, 

livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, 

deţinerea, introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul-exportul ori 

alte operaţiuni privind circulaţia, fără drept, a substanţelor şi/sau metode 

interzise de către diferite categorii de persoane. 

Dl.dep.dr.Ciocâlteu Alexandru arată că actul normativ califică drept 

infracţiune traficul ilicit în cazul steroizilor anabolici sintetici, testosteronului 

şi derivaţii săi, eritropoietinei, hormoni de creştere şi substanţe chimice care 

sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni  de 

creştere, având în vedere faptul că, din toate categoriile de substanţe interzise, 

acestea au efectele secundare cele mai grave asupra stării de sănătate. 

Dl.dep.dr.Nechita Aurel apreciază că proiectul de lege pune un accent 

deosebit pe combaterea faptelor ce implică minori. Având în vedere că 

practica de până acum evidenţiază faptul că sălile de culturism şi fitness, ce nu 

sunt organizate ca structuri sportive, reprezintă unul dintre principalele locuri 

în care se practică comercializarea şi administrarea de substanţe interzise, în 
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special steroizi anabolici sintetici, testosteron, eritropoietină, hormoni de 

creştere, ţinând cont de faptul că sunt frecventate de un segment larg al 

populaţiei tinere, prezentul proiect prevede măsuri de control a acestor săli 

pentru stoparea traficului ilicit şi în acelaşi timp propune măsuri pentru 

stabilirea dimensiunii utilizării substanţelor interzise în rândul practicanţilor 

de sport recreativ. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin arată că actul normativ urmăreşte să 

stabilească cadrul legal de colaborare între Agenţia Naţională Anti-Doping şi 

celelalte instituţii publice cu atribuţii în domeniul combaterii şi prevenirii 

diverselor forme de criminalitate organizată (vamă, structuri ale poliţiei, 

jandarmeriei, parchetul). 

Dl.dep.Movilă Petru consideră că proiectul de lege corespunde 

prevederilor art. 8 ale Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, 

adoptată în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 

Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, care este acceptată 

de către România prin Legea nr. 367/2006. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, propune avizarea 

favorabilă a proiectului de lege; iar comisia, în unanimitate, avizează favorabil 

proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de 

substanţa şi/sau metode interzise, în forma înaintată de Senat. 

 

 

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

privind activitatea curentă a comisiei. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei, informează 

comisia că proiectul de lege privind învăţământul medical, cuprinde prevederi 

neconforme cu situaţia reală, de exemplu: şeful de lucrări nu trebuie să fie 

medic primar etc. 
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Domnia sa propune să se organizeze, de către comisie, audieri asupra 

acestui proiect de lege, iar comisia este de acord cu iniţierea acestora în 

perioada următoare. 

În continuare domnia sa informează comisia asupra stadiului privind 

scrisoarea Comisiei pentru sănătate şi familie înaintată Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor care solicită încuviinţarea începerii unei anchete 

referitoare la modul de privatizare a Societăţii Antibiotice Iaşi. Biroul 

Permanent a retrimis scrisoare la comisie pentru a fi întocmită în concordanţă 

cu prevederile legale şi anume art. 71 alin. (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor. În  consecinţă comisia a elaborat un proiect de  Hotărâre pentru 

iniţierea unei Comisii parlamentare de anchetă privind modul de privatizare a 

Societăţii Antibiotice Iaşi, care cuprinde motivele ce formează obiectul 

anchetei, scopul ei, mijloacele necesare şi termenul până la care raportul 

comisiei urmează să fie prezentat Plenului Camerei Deputaţilor. 

Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim subliniază că preşedintele comisiei este 

dl.dep.Movilă Petru şi invită subcomisia să se preocupe de adunarea tuturor 

materialelor necesare; domnia sa le acordă tot sprijinul necesar. 

Dl.dep.dr.Paveliu Sorin propune să se înainteze o adresă Ministerului 

Sănătăţii Publice prin care să se solicite un răspuns scris privind: 

-stabilirea oportunităţii privatizării din punct de vedere al 

consecinţelor asupra asigurării cu antibiotice şi tuberculostatice la un preţ 

accesibil pentru întreaga populaţiei a României; 

- consecinţele de natură socială ce decurg din privatizarea societăţii. 

Dl.dep.Movilă Petru propune înaintarea unei adrese către Ministerul 

Justiţiei prin care să se solicite punctul de vedere asupra Hotărârii de Guvern 

nr. 1400/2007 pentru abrogarea  Hotărârii de Guvern nr. 794/2000 privind 

strategia de privatizare a Societăţii Antibiotice Iaşi. 
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Dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei propune să se 

solicite, în scris, atât Ministerului Justiţiei cât şi Curţii de Apel Iaşi un punct 

de vedere referitor la „ce înseamnă hotărârea lor”. 

Supune la vot cele 3 propuneri, care sunt aprobate în unanimitate. 

Comisia hotărăşte ca dată de primire a răspunsurilor 4 martie, iar pentru 

finalizarea raportului data de 11 martie 2008. 

 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, comisia a procedat la studiu 

individual asupra proiectelor de legi şi propunerilor legislative înscrise în 

agenda comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM 
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