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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci  

 
Bucureşti, 18.04.2018  
Nr. 4c-2/ 239 
 

 Comisia pentru sănătate și 
familie 

 
              Bucureşti, 18.04.2018  
              Nr. 4c-8/ 138 
 
              PLx 142/2018 

 

BIROUL PERMANENT  

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii 
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. Plx.142 din 26 martie 2018 Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru sănătate și familie, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 

PREŞEDINTE, 

Marius – Constantin BUDĂI 

VICEPREŞEDINTE, 

Lucreţia ROŞCA  

 

alexandra.nistor
New Stamp



2 

 

 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 
Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci  
 

Bucureşti, 18.04.2018  
Nr. 4c-2/ 239 
 

 Comisia pentru sănătate și 
familie 

 
              Bucureşti, 18.04.2018  
              Nr. 4c-8/ 138 
 
              PLx 142/2018 

 
 

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii 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 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate spre 
dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii 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. 

 



3 

 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege  

în ședința din 20 martie 2018. 
 
La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ.  
 
Proiectul de Lege supus dezbaterilor are ca obiect de reglementare 

realocarea sumelor necesare care nu au fost cheltuite din bugetul aferent anului 2016, 
în bugetul prevăzut a fi utilizat în semestrul I al anului 2018,  care fac obiectul 
Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, cu finanţare 
nerambursabilă de la Fondul global de combaterea a HIV/SIDA, tuberculozei şi 
malariei – ROU-T-RAA, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal.  

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru sănătate și familie şi-au desfăşurat lucrările 
în şedinţe separate. 

 
Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de 

Lege în şedinţa din 17 aprilie 2018, iar cei ai Comisiei pentru sănătate și familie în 
ședința din 11 aprilie 2018. 

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci şi-au înregistrat prezenţa 

24 deputaţi din totalul de 25 membrii ai comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru 
sănătate și familie  și-au înregistrat prezența 15 deputați din totalul de 18 membrii ai 
comisiei. 

 
La dezbateri au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai  

Ministerului Sănătății și ai Ministerului Finanțelor Publice. 
 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaților spre dezbatere și adoptare  proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii 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 
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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, 
Marius – Constantin BUDĂI 

 
 

  VICEPREŞEDINTE, 
Lucreţia ROŞCA 

SECRETAR, 
Marilen-Gabriel PIRTEA 

 SECRETAR, 
Levente VASS 

 
 
 
Şef serviciu, Giorgiana Ene 
 
Șef cabinet,  Alexandra Nistor 

 
 
 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 


