
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

     Comisia pentru sănătate şi familie                                     Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
      Nr.28/ 200/27.09.2012                                                                             Nr.22/45/27.09.2012 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 
Vă înaintăm raportul comun asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi 
serviciilor achiziţionate în cadrul programelor  privind  combaterea HIV/SIDA şi a 
tuberculozei în România, implementate de fundaţia Romanian Angel Appeal (PLx34/2012) , 
adoptat de Senat, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată, în calitate de primă Cameră sesizată, şi trimis Comisiei pentru 
sănătate şi familie  şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, pentru examinare, în fond, cu 
adresa nr.PLx. 34 din 12 martie 2012, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, au avut în vedere: 

- avizul Consiliului Legislativ nr.1079/12.10.2011; 
- avizul  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PL-x 34/20.03.2012; 
- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.47312/24.09.2012. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE, 
             Rodica NASSAR                                          Eugen NICOLĂESCU 
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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate şi familie                      Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
Bucureşti, Nr.28/ 200/27.09.2012                           Bucureşti, Nr.28/45/27.09.2012 

RAPORT  COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, 
a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate 
în cadrul programelor  privind  combaterea HIV/SIDA şi a tuberculozei în România, 

implementate de fundaţia Romanian Angel Appeal 
 

1. Cu adresa nr.PLx.34  din 12 martie 2012, Biroul Permanent, în temeiul art.95 

şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură de 

urgenţă,  pentru examinare,  în fond ,  Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor 

achiziţionate în cadrul programelor  privind  combaterea HIV/SIDA şi a tuberculozei în 

România, implementate de fundaţia Romanian Angel Appeal (PLx 34/2012), adoptat de 

Senat în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată, în calitate de primă Cameră sesizată. 

La întocmirea raportului, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci, au avut în vedere: 

- avizul Consiliului Legislativ nr.1079/12.10.2011; 

- avizul  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PL-x 34/20.03.2012; 

- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.47312/24.09.2012 

2. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 
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 Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  acoperirea de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a plăţii TVA aferentă bunurilor şi 

serviciilor achiziţionate în cadrul fazei a II-a a programelor privind combaterea HIV/SIDA şi 

tuberculozei în România, implementate de fundaţia Romanian Angel Appeal. 

3. Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie şi ai Comisiei pentru buget, finanţe 

şi bănci, s-au întrunit în şedinţă comună în ziua de 24 septembrie 2012. 

Din partea Comisiei pentru sănătate şi familie au participat la lucrări  14 deputaţi 

din totalul de 17 membri, iar din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au participat 

în unanimitate de membri din totalul de 33 de membri. 

4. La dezbaterile celor două comisii au participat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, dl.Răzvan Vulcănescu – secretar de stat în 

Ministerul Sănătăţii. 

    Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterii  proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi 

serviciilor achiziţionate în cadrul programelor  privind  combaterea HIV/SIDA şi a 

tuberculozei în România, implementate de fundaţia Romanian Angel Appeal , Comisia 

pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci propun supunerea spre 

dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a unui raport de adoptare al 

proiectului de Lege în forma aprobată de Senat. 

             
 
         PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE, 

                           Rodica NASSAR                                        Eugen NICOLĂESCU 
 
 
                              SECRETAR,                                                    SECRETAR, 
                              Ion BURNEI                                                     Nicolae BUD 

 
Şef birou-Gheorghe Marinescu 

 
                Întocmit,                                                                                                             Întocmit,  
        Consilier-Livia Spinu                                                                             Consilier -Luminiţa Ghiorghiu 


