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A V I Z 

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 juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 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,  trimis  cu  adresa  nr. PL- x 58  din 1 februarie 2017,  înregistrat 
sub nr.4c-11/235 din  2 februarie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din 7 noiembrie 2016.  

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa 15 din februarie 2017.  

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive 
şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 

Iniţiativa legislativă  face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 

  Eugen NICOLICEA                           Costel Neculai DUNAVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,  
Florica Manole 
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