
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                 Nr. 28/47 / 26 februarie 2009                             
 
 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

   Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordinului nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 92/2009), 

respinsă de Senat în şedinţa din 4 februarie 2009 în calitate de primă Cameră sesizată, 

şi  trimisă comisiei  pentru examinare, în fond, cu adresa  nr.PLx 92 din 11 februarie 

2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului 

Legislativ nr. 901/30.07.2008 şi punctul de vedere al Guvernului înregistrat la Senat 

sub nr. L535/7.11.2008. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face parte din 

categoria legilor ordinare în conformitate cu prevederile articolului 73 din 

Constituţia României, republicată. 

 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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Raport 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordinului        

nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate 
(Pl-x 92/2009) 

 
 
 

  1. Cu adresa nr. Pl-x 92 din 11 februarie 2009 Comisia pentru sănătate şi 
familie a fost sesizată cu dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordinului nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 92/2009), respinsă de Senat în 
şedinţa din 4 februarie 2009, în calitate de primă Cameră sesizată. 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ nr. 901/30.07.2008 şi punctul de vedere al Guvernului înregistrat la Senat 
sub nr. L535/7.11.2008. 
 
 

 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face parte 
din categoria legilor ordinare în conformitate cu prevederile articolului 73 din 
Constituţia României, republicată. Prin propunerea legislativă menţionată, iniţiatorii 
doreau inserarea în conţinutul Ordinului nr. 236/2008 a unui nou punct – punctul 8 – 
la litera E, prin care se prevede o nouă proteză pentru sân pentru mastectomie 
unilaterală şi bilaterală, înlocuire anuală. 
 

3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut propunerea legislativă 
menţionată în şedinţa din 25 februarie 2009. La şedinţa comisiei au participat 19 
deputaţi din cei 19 membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi. 
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 4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordinului nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (Pl-x 92/2009). 
Comisia a constatat în analiza propunerii legislative încălcarea competenţelor 
consacrate în domeniul normelor de tehnică legislativă. Ierarhia actelor normative 
impune ca iniţiativa de modificare sau completare a ordinelor cu caracter normativ 
ale conducătorilor ministerului sau ai altor organe ale administraţiei publice centrale, 
emise pe baza şi în executarea legilor, trebuie să aparţină tot ministerelor si celorlalte 
organe sau autorităţi menţionate.  Propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor 
pot viza legile constituţionale, legile organice şi ordinare şi ordonanţele simple şi pe 
cele de urgenţă. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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