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Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Nr. 28/18 / 14 februarie 2013 

 

S I N T E Z A 

 lucrărilor comisiei din perioada 12  – 14.02.2013 

 

Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 12.02.2013 între orele 14,00-18,00, în ziua de 13.02.2013 

între orele  14,00 -18,00 şi în ziua de 14.02.2013 între orele 9,30 – 

12,00, având următoarea ordine zi:     

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

suplimentele alimentare ( PLx 468/2012) – sesizare în comun cu 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice. 

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

interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă 

drepturile omului şi demnitatea umană  ( PLx 695/2010). 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare de formare 

profesională în specialitate, medicină şi medicină dentară( PLx 

781/2010). 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

ratificarea Protocolului Nagoya-Kuala Lumpur privind 

răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 

octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat 

de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la 

Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 

ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată 

la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro) ( PLx 13/2013). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2012 pentru 

stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării 

durabile a pesticidelor pe teritoriul României ( PLx 459/2012). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2012 pentru 

acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art.5 şi 6 din 

Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare ( PLx 17/2013). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind suplimentele alimentare ( PLx 468/2012) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului unitar de reglementare şi a bazei de date care să conţină 
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toate tipurile de suplimente alimentare certificate în concordanţă cu 

cerinţele Uniunii Europene. Totodată se stabilesc sancţiuni penale 

şi contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor instituite de 

prezenta lege. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

proiectul de lege în şedinţa din 30 octombrie 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 

proiectul de lege. 

Membrii Comisiei au hotărât , în unanimitate, amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

 

La punctul doi al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbateri ,în fond, asupra proiectului de Lege 

pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care 

încalcă drepturile omului şi demnitatea umană  ( PLx 695/2010). 

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, stabilirea faptelor ce constituie infracţiuni şi 

sancţiunile penale aplicabile în cazul săvârşirii acestor fapte. 

Potrivit Expunerii de motive 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. 
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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 drepturilor omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale  a avizat  favorabil cu 

amendamente. 

Membrii Comisiei au hotărât , în unanimitate, amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege. 

 

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

familie a procedat la dezbateri , în fond, asupra propunerii 

legislative privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

postuniversitare de formare profesională în specialitate, medicină 

şi medicină dentară( PLx 781/2010). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare în domeniile 

medicină şi medicină dentară, prin introducerea unor noi măsuri 

privind admiterea în rezidenţiat şi desfăşurarea examenului, în 

scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale a medicilor rezidenţi. 

Senatul, în şedinţa din  24 noiembrie 2010, a respins 

propunerea legislativă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru 

muncă şi protecţie socială au  avizat favorabil, iar Comisia pentru 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  şi  Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci  au avizat negativ propunerea legislativă. 

Membrii Comisiei au hotărât , în unanimitate, amânarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

pentru ratificarea Protocolului Nagoya-Kuala Lumpur privind 

răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 

octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat 

de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la 

Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 

ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată 

la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro) ( PLx 13/2013). 

Protocolul reprezintă o Înţelegere internaţională care, prin 

obiectul de reglementare, intră sub incidenţa Legii nr.590/2003 

privind tratatele, urmând a fi supus Parlamentului spre ratificare. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2012 
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pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării 

durabile a pesticidelor pe teritoriul României ( PLx 459/2012). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea 

cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a 

pesticidelor pe teritoriul României, din perspectiva alinierii 

legislaţiei naţionale la normele europene în domeniul fitosanitar în 

raport de noile răspunderi ce ne revin ca stat membru al Uniunii 

Europene. 

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

proiectul de lege în şedinţa din 30 octombrie 2012. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul şase al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2012 

pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art.5 şi 

6 din Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare ( PLx 17/2013). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prelungirea 

termenului în care pot fi declarate şi achitate obligaţiile 

reprezentând contribuţiile datorate de deţinătorii autorizaţiilor de 

punere pe piaţă a medicamentelor care realizează încasări din 

comercializarea în România a medicamentelor, precum şi a 

dobânzilor datorate, până la 29 octombrie 2012. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit 

proiectul de lege în şedinţa din 12 decembrie 2012. 

În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii Comisiei au 

hotărât , în unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La lucrările comisiei au participat 17 deputaţi după cum 

urmează : dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep. Aurel Nechita, dna.dep. 

Sonia-Maria Drăghici , dna dep. Camelia Khraibani , dna.dep. 

Lucreţia Roşca, dl.dep.Iulian Dumitru Popescu , dna dep.Necviser 

Zaharcu, dl.dep.Constantin Rădulescu( Grup Parlamentar al PSD ), 

dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dl.dep.Cristian Horia , 

dl.dep.Călin Potor, dna dep.Elena Ramona Uioreanu, 

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

dep.Camelia Margareta Bogdănici,  dl.dep.Petru Movilă , ( Grup 

Parlamentar al PD-L)   ,  dl.dep. Bonis Istvan ( Grup Parlamentar 

al UDMR ) , dl.dep.Tudor Ciuhodaru  (Grup Parlamentar al PP-

DD) , fiind absenţi dl.dep.Radu Mihai Popa (Grup Parlamentar al 

PP-DD), dl.dep.Vicenţiu Mircea Irimie  ( Grup Parlamentar al PC)  

şi dl.dep. Corneliu Florin Buicu ( Grup Parlamentar al PSD ), 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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