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BIROUL PERMANENT 
Al 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2013 privind modificarea 

unor acte normative din domeniul sănătăţii, trimis spre dezbatere în fond, în procedură 

de urgenţă, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru sănătate şi 

familie, cu adresa nr. PL-x 102 din 2 aprilie 2013, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 
 

                  PREŞEDINTE                                                     PREŞEDINTE 
 

                  Gheorghe DRAGOMIR                                              Rodica NASSAR 
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci şi Comisia pentru sănătate 
şi familie, au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu  proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2013 privind 
modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, trimis cu adresa nr. PL-x 
102 din 2 aprilie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 25 martie  2013. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 85 din 19 februarie 20132, a avizat 
favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,  prin avizul nr. PLx 102 din 24 
aprilie 2013, a avizat favorabil proiectul de Lege. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, prin avizul nr. 27/228 din 18 
aprilie 2013, a avizat favorabil proiectul de Lege. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea 
unor acte normative din  domeniul sănătăţii, respectiv a unor termene prevăzute în 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare şi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, ca urmare a modificării până în 
prezent a Legii bugetului de stat pe anul 2013. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, comisiile  au examinat proiectul de lege , în şedinţe separate.  
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a examinat proiectul de Lege în şedinţa 
din data de 11 iunie 2013. La dezbaterea acestui proiect de Lege a fost prezent, în 
calitate de invitat, domnul Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în Ministerul 
Sănătăţii. 

Din totalul de 32 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost 
prezenţi la dezbateri 32 deputaţi. 

Comisia pentru sănătate şi familie a examinat proiectul de Lege în şedinţa din 
data de 21 mai 2013. La dezbaterea acestui proiect de Lege a fost prezent, în calitate de 
invitat, domnul Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii. 

Din numărul total de  20 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie au 
participat la dezbateri 17 deputaţi. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două Comisii au hotărât cu unanimitate de voturi , să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte 
normative din domeniul sănătăţii, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

                
 
                      

                
PREŞEDINTE 

 
Gheorghe DRAGOMIR 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Rodica NASSAR 

SECRETAR 
 

Mihai-Aurel DONŢU 

SECRETAR 
 

Florin BUICU 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
Giorgiana Ene- Consilier parlamentar 
 
 

                   Gheorghe Marinescu- şef birou 
Cristina Bologan-consilier parlamentar 

 


