
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru muncă                                  Comisia pentru sănătate  
şi protecţie socială                                         şi familie 
Bucureşti, 11 decembrie 2013                       Bucureşti, 16 decembrie 2013 
Nr.4c-7/657                                                    Nr.4c-8/290                 
 
 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 

Vă înaintăm raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2013 pentru 

modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2010 

privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate (PLx 501/2013), transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi 

Comisiei pentru sănătate şi familie pentru dezbatere pe fond, în procedură de 

urgenţă, cu adresa nr.PLx 501/2013 din 18 noiembrie 2013. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

    PREŞEDINTE,                                                            PREŞEDINTE, 
 Florin IORDACHE                                                       Rodica NASSAR 
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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2013 pentru modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru 

sănătate şi familie, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx501/2013 din 18 

noiembrie 2013, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2013 pentru 

modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2010 privind 

reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1131/16.10.2013) şi avizul favorabil al 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4-c/11/1343/18.11.2013). 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea numărului de 

posturi pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de 
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sănătate, în vederea încadrării în cheltuielile de personal din sistemul de 

asigurări sociale de sănătate cât şi pentru fundamentarea cheltuielilor de 

personal în bugetul anului 2014. 

 
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut proiectul 

de lege în şedinţa din 9 decembrie 2013 şi au hotărât, cu majoritate de voturi 

(două abţineri), aprobarea proiectului de lege în forma prezentată. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi, din totalul de 

25 membri ai comisiei. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

- domnul Răzvan Vulcănescu – subsecretar se stat - Ministerul Sănătăţii; 

- doamna Corina Teodor – consilier - Ministerul Sănătăţii. 

 
Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut proiectul de lege 

în şedinţa din 16 decembrie 2013 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

aprobarea proiectului de lege în forma prezentată. 

 La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din totalul de 

17 membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu – subsecretar se 

stat în cadrul Ministerul Sănătăţii. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 11.11.2013. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să 

propună plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2013 pentru modificarea 

art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea 

unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate,  în forma prezentată. 

 

 

 

 
              PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE,          

   Florin Iordache              Rodica Nassar     
             
 
                 SECRETAR,                                      SECRETAR, 
                Mihăiţă Găină                                       Florin Buicu 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
           Întocmit,                                                                                        Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
                                                                                                    Consilier Livia Spinu 
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