
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                          Nr. 28/140 /14 mai  2009                           
 
 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

   Vă înaintăm raportul asupra proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii (PLx 139/2009). 

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2008 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii (PLx 

139/2009) a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 februarie  2009 în calitate de 

primă Cameră sesizată  şi  trimis comisiei  pentru examinare, în fond, cu adresa  

nr.PLx 139 din 2 martie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele Consiliului 

Legislativ nr. 1510/27.11.2008 şi 1511/27.11.2008, avizul Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţii nr. PL-x 139/10.03.2009, punctul de vedere al Ministerului 

Sănătăţii comunicat cu adresa nr. 23121/11.05.2009. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 

categoria legilor organice în conformitate cu prevederile articolului 73 din 

Constituţia României, republicată. 

 
                    PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

               RODICA NASSAR                 CRISTINA DOBRE 
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Raport 
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul sănătăţii (PLx 139/2009) 

 
 
 
 

  1. Cu adresa nr. Pl-x 139 din 2 martie 2009 Comisia pentru sănătate şi familie 
a fost sesizată, în conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2008 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii (PLx 
139/2009), adoptat de Senat în şedinţa din 23 februarie 2009 în calitate de primă 
Cameră sesizată şi  trimis comisiei  pentru examinare în fond, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  
 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele Consiliului 

Legislativ nr. 1510/27.11.2008 şi 1511/28.11.2008, avizul Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţii nr. PL-x 139/10.03.2009, punctul de vedere al Ministerului 

Sănătăţii comunicat cu adresa nr. 23121/11.05.2009. 

 
 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 

categoria legilor organice în conformitate cu prevederile articolului 73 din 
Constituţia României, republicată. Prezentul proiect de lege are ca obiect de 
reglementare crearea cadrului legal pentru realizarea în România a unui sistem de 
sănătate modern şi eficient compatibil cu sistemele de sănătate din ţările Uniunii 
Europene. Prin acelaşi proiect, personalul monahal al cultelor recunoscute 
beneficiază de asigurarea de sănătate cu suportarea contribuţiei de la bugetul de stat 
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pe baza listelor nominale comunicate trimestrial Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate. 

 
3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut proiectul de lege menţionat în 

şedinţa din 12 mai  2009. La şedinţa comisiei au participat 19 deputaţi din cei 19 

membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 

 4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea  proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative din domeniul sănătăţii (PLx 139/2009),  în forma adoptată de 

Senat . 

 

 

 

 

 
      PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

                 RODICA NASSAR                 CRISTINA DOBRE 
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