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A V I Z
asupra propunerii legislative privind asigurările sociale de sănătate

În    conformitate    cu    prevederile    art.     89     din     Regulamentul     Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată
spre dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă privind sigurările sociale de sănătate,
trimisă cu adresa nr. 709 din 22 aprilie 2002 şi înregistrată la comisie sub nr. 32/277 din
23 aprilie 2002.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia, în
şedinţa din  18 decembrie 2002, a dezbătut propunerea legislativă  menţionată mai sus, a
examinat expunerea de motive, Punctul de vedere al Guvernului nr. 1464/MRP din
26.03.2002, precum şi Avizul Consiliului Legislativ nr. 524/19.04.2002.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi
pentru, respingerea acestei propuneri legislative, având în vedere faptul că a fost emisă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr.838 din 20 noiembrie 2002, care abrogă expres Legea nr.145/1997.

Cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.150/2002 este sesizat Senatul, respectiv Comisia pentru muncă şi protecţie socială
împreună cu Comisia pentru sănătate, ecologie, tineret şi sport.

Membrii comisiei noastre au apreciat că unele prevederi ale prezentei propuneri legislative, ca şi
ale celorlalte iniţiative legislative cu acelaşi obiect de reglementare, aflate în dezbatere la Comisia
pentru sănătate şi familie din Camera Deputaţilor, ar putea fi analizate de această comisie, pe
fondul dezbaterii proiectului de lege pent Propunerea       legislativă       prezintă    şi
alte      deficienţe în plan conceptual,

aşa cum sunt arătate în avizul  Consiliului Legislativ.
ru aprobarea ordonanţei de urgenţă.
Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă  face parte din categoria

legilor organice.
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