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COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,  21 mai 2007 
PL.x. – 373 

     
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, 

Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului 
Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri 

organizatorice aferente acesteia 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95  şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a  Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului 
Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din 
subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru 
stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, trimis cu adresa nr. PL.x- 
373 din 9 mai 2007 şi înregistrat sub nr. 31/583 din 10.05.2007. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională conform prevederilor 
art. 75 (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din  3 mai 2007. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din  21 mai 2007. 
  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive la proiectul de lege şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ cu nr. 335/14.03.2007, cu observaţii şi propuneri. 
    În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu următorul amendament 
admis: 
 

Nr crt. Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(Autorul amendamentului) 

Motivaţie 

  1. Lege 
privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 17/2007 
pentru trecerea Centrului 
Medical de Diagnostic, 
Tratament Ambulatoriu şi 
Medicină Preventivă din 
subordinea Ministerului 

Lege 
privind adoptarea 
Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr. 17/2007 
pentru trecerea Centrului 
Medical de Diagnostic, 
Tratament Ambulatoriu şi 
Medicină Preventivă din 
subordinea Ministerului 

Se impune 
adoptarea 
acestui act 
normativ în 
vederea 
înfiinţării unui 
complex unitar 
de sănătate la 
cel mai înalt 

Valentin
Original



Apărării în subordinea 
Academiei Române şi 
pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice aferente 
acesteia. 

Apărării în subordinea 
Academiei Române şi 
pentru stabilirea unor 
măsuri organizatorice 
aferente acesteia. 
 
Autor: Comisia juridică 

nivel. 

 2. ARTICOL UNIC – Se 
respinge Ordonanţa de 
urgenţă a  Guvernului nr. 
17/2007 pentru trecerea 
Centrului Medical de 
Diagnostic, Tratament 
Ambulatoriu şi Medicină 
Preventivă din subordinea 
Ministerului Apărării în 
subordinea Academiei 
Române şi pentru stabilirea 
unor măsuri organizatorice 
aferente acesteia, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 204 
din 26 martie 2007. 
 

ARTICOL UNIC – Se 
adoptă Ordonanţa de 
urgenţă a  Guvernului nr. 
17/2007 pentru trecerea 
Centrului Medical de 
Diagnostic, Tratament 
Ambulatoriu şi Medicină 
Preventivă din subordinea 
Ministerului Apărării în 
subordinea Academiei 
Române şi pentru 
stabilirea unor măsuri 
organizatorice aferente 
acesteia, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 204 
din 26 martie 2007. 
 
Autor: Comisia juridică 

Se impune 
adoptarea 
acestui act 
normativ în 
vederea 
înfiinţării unui 
complex unitar 
de sănătate la 
cel mai înalt 
nivel. 

 
 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
                              PREŞEDINTE,                  SECRETAR, 
                              Sergiu  Andon                    George Băeşu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier 
Dr. George Cucu 


