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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor 

categorii de persoane şi pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 
privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al 

statului român 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx  351/2017 din 17 octombrie 
2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege 
pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru 
completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisia pentru sănătate şi 

familie şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au avut 
în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.553/13.07.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/436/25.10.2017). 
 

Proiectul de lege creează norma specială prin care se asigură asistenţa 
medicală de urgenţă, curativă şi controlul medical de către Spitalul Universitar 
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de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, pentru Preşedintele României, 
Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei Deputaţilor şi a Prim - Ministrului 
Guvernului României, precum şi pentru omologii acestora şi se stabileşte 
modalitatea de finanţare a activităţilor menţionate mai sus. De asemenea, prin 
proiectul de lege se creează cadrul legal pentru implementarea Hotărârii 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării care vizează asigurarea, la cerere, a unui 
control medical complet anual pentru persoanele care au avut calitatea de şef al 
statului român sau Preşedinte al României şi a modalităţii de finanţare a 
activităţii. 
  

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut proiectul de lege 
în şedinţa din 31 octombrie 2017. La dezbateri au participat, în conformitate cu 
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dl. 
Nicolae Nasta, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi dl. 
Dan Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din totalul de 

18 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
 
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 

dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 1 noiembrie 2017. La dezbateri a 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, dl. Nicolae Nasta, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Apărării Naţionale 

La lucrările comisiei au fost prezenţi membri comisiei, conform listei de 
prezenţă. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 11 octombrie 

2017. 
Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 
proiectului de lege în forma prezentată de către Senat. 
 
 
 
 
 
 

      PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE,   
      
        Conf.univ.dr.Florin BUICU       Dorel Gheorghe Căprar 
  
 
 
        SECRETAR,                                            SECRETAR, 
           
          Dr.VASS Levente                                  Dumitru Lupescu 
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