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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea 
nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a 
sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în 
cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea 
sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la 
medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea 
nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, 
implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal, cu care Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu adresa 
nr. PL-x 58  din 1 februarie 2017, înregistrată la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci sub 
nr. 4c-2/133 şi sub nr. 4c-8/45 la Comisia pentru sănătate şi familie, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  

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

 
 
 

                  PREŞEDINTE                                                         PREŞEDINTE                                                                                            
 
                Leonardo BADEA                                            Conf. Dr. Florin BUICU 
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                                              RAPORT COMUN 
                                                         asupra  
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 pentru 

modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA 

aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea 
poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi 

consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea 
accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de 
populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de 

Fundaţia Romanian Angel Appeal 
 

  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2016 
pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente 
bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii 
tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea 
gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la 
diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 
aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal, transmis cu 
adresa nr. PL-x 58 din     1 februarie 2017, înregistrată la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
sub nr. 4c-2/133 şi sub nr. 4c-8/45 la Comisia pentru sănătate şi familie. 
  Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                        
art. 92 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 7 noiembrie 2016. 
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  La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi şi Consiliului Legislativ (nr. 758/3.08.2016), precum și punctul de vedere 
al Guvernului nr.478/MRP/03.02.2017.  
  Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea art.2 din Legea nr.54/2016, în vederea asigurării condiţiilor ca Ministerul Sănătăţii 
să poată deconta sumele către Fundaţia Romanian Angel Appeal pe baza documentaţiei depuse 
în termen de 30 zile de la sfârşitul fiecărui trimestru pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în 
cadrul programelor de combatere a HIV/SIDA si tuberculozei. 
  În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru buget finanțe și bă nci au examinat proiectul de Lege şi 
documentele conexe, în ședința din 22 februarie 2017, iar membrii Comisiei pentru sănătate şi 
familie în şedinţa din 7 martie 2017. 
  La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci  și-au înregistrat prezența un număr de 
21 deputați, din totalul de 25 de membri, iar la lucrările  Comisiei pentru sănătate și familie un 
număr de 18 deputaţi din totalul de 19 de membri. 

 La dezbaterile comisiilor a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din 
Regulamentul Camerei  Deputaţilor, republicat,  domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat la 
Ministerul Sănătății. 
  În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 
comisii prezenti la lucrari, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor raportul comun de admitere a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind 
asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare 
acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului 
privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al 
tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea 
accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu 
risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel 
Appeal, în forma adoptată de Senat. 
            În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
ordinare.  

 
                        PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE, 

                                      
          Leonardo Badea                                     Conf. Dr. Florin BUICU 
 
            SECRETAR,                                             SECRETAR, 

 
                     Marilen-Gabriel Pirtea               Dr. Vass Levente        
 
 
                                         
               Şef serviciu                                                                                                                            Gheorghe Marinescu - Şef Birou 
               Giorgiana Ene                                                                                                                        Florin Danciu - Consilier parlamentar 
               Consultant parlamentar 
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