
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                                                           
                                                                            Bucureşti, 24 septembrie 2019 

                                                                          PL-x 363/2019    
 

   AVIZ 
   asupra 

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.124/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea 
cabinetelor medicale, trimisă cu adresa nr. PL-x 363 din 10 septembrie 2019, înregistrată cu nr.4c-13/685 din 11 
septembrie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 4 
septembrie 2019. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în sensul instituirii obligaţiei pentru cabinetele medicale de medicină de familie aflate în contract cu casele de 
asigurări de sănătate de a angaja minim un asistent/moaşă cu normă întreagă, indiferent de numărul de asiguraţi 
înscrişi pe listă, aceştia urmând a avea calitatea de personal contractual, încadrat cu contract individual de muncă 
pe perioadă nedeterminată, urmând a fi salarizaţi în conformitate cu Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului din fonduri publice. Finanţarea cheltuielilor de personal se va asigura de către Ministerul Sănătăţii. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
ziua de 24 septembrie 2019. 

Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, punctul de 
vedere al Guvernului României transmis prin adresa cu nr.884/DPSG din 11 iunie 2019, conform căruia 
Guvernul nu susţine adoptarea acesteia, avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social, transmis prin 
adresa cu nr.1659 din 9 aprilie 2019 şi avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.336 
din 24 aprilie 2019. 

Guvernul României consideră că prin adoptarea acestei propuneri legislative se aduce atingere art.1 
alin.(5) Constituţia României, republicată, art.41 privitor la dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii, 
precum şi art.120 din Constituţie, privitor la autonomia locală, întrucât medicii de familie nu pot participa la 
procesul decizional prin care se aprobă bugetele locale. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de 
către Biroul permanent.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
                                     PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
                                    Nicuşor HALICI                                                  Alina-Elena TĂNĂSESCU 
 
 
 
Consilier parlamentar,       
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