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Comisia pentru buget, finanţe 
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 Comisia pentru sănătate 
şi familie    
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BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra  

proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 

41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, transmis, pentru 

reexaminare, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie, cu adresa  nr. PL.x 417  din  18 noiembrie 2010. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan     Rodica Nassar 
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Parlamentul  României 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci 
 
Bucureşti, 25.01.2010 
Nr.22/475 

 Comisia pentru sănătate şi 
familie    
 
Bucureşti, 25.01.2011 
Nr. 28/ 02 

 
 

RAPORT  COMUN  SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare 

 
 

Cu adresa nr. PLx 417 din 18 noiembrie 2010, Biroul Permanent 
în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a 
sesizat Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru sănătate şi 
familie pentru reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri 
financiare, în vederea întocmirii unui raport comun suplimentar. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare 
modificarea art. 7 lit d) şi a art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 
privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 97/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
îmbunătăţirii şi desfăşurării în condiţii de siguranţă a actului medical în 
beneficiul pacienţilor. 

La întocmirea raportului s-a avut în  vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr.424/05.05.2009 şi avizul favorabil al Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PLx 417/29.09.2010. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 9 
septembrie 2009. 

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, 
republicată şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat 
este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor . 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cele două Comisii au reexaminat proiectul 
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de Lege în şedinţe separate. Astfel, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a 
examinat proiectul de Lege în şedinţa din 25.01.2011, iar Comisia pentru 
sănătate şi familie în şedinţa din 30 noiembrie 2010. 

La dezbaterea proiectului de Lege la Comisia pentru sănătate şi 
familie a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cristian Anton 
Irimie – secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au fost 
prezenţi 33 de deputaţi din totalul de 39 membri ai comisiei, iar la lucrările 
Comisiei pentru sănătate şi familie au fost prezenţi  15 deputaţi din totalul 
de 17 membri ai comisiei.  

In urma dezbaterii proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri 
financiare, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 
să supună spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege  cu amendamentele admise prezentate în anexă. 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Rodica Nassar 

SECRETAR, 
 
Iuliu Nosa 
 
 

SECRETAR, 
 

Ion Burnei 

 
 

 

 
Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Roşu Gica 
 

  

Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 

  
Consilier parlamentar Spînu Livia 
Consultant parlamentar Bologan Cristina 
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ANEXĂ 

 
Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

1. 

 L E G E 
pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 
41/2005 privind 

reglementarea unor măsuri 
financiare 

 

Nemodificat 
 

 

2. 

 Articol unic.- Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/2005 privind 
reglementarea unor măsuri 
financiare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 677 din 28 iulie 
2005, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
97/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 

Nemodificat  
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Art. 7. – (1) Obiectivele 
aferente achiziţiei publice 
prevăzute la art. 5 cuprind: 
.......................................... 
 
 
 
d) proiectarea schimbării de 
funcţional, finalizarea 
construcţiei actualului obiectiv 
de investiţii "Spital clinic de 
urgenţă, cu 300 de paturi, în 
municipiul Iaşi, judeţul Iaşi", 
conform dispoziţiilor Hotărârii 
Guvernului nr. 120/1996, şi 
dotarea corespunzătoare a 
acesteia în vederea înfiinţării 
Institutului Regional de 
Oncologie Iaşi. 
 
(Legea nr. 266/2006 pentru 
aprobarea OG 28/2006 privind 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale) 

 
 
 
 
1.La articolul 7, litera d) va 
avea următorul cuprins: 
 
„d)  proiectarea schimbării de 
funcţional, finalizarea 
construcţiilor actualelor 
obiective de investiţii”Spital 
clinic de urgenţă şi Institutul 
regional de oncologie Iaşi, cu 
300 de paturi, în municipiul 
Iaşi, judeţul Iaşi”, conform 
dispoziţiilor Hotărârii 
Guvernului nr. 120/1996, şi 
dotarea corespunzătoare a 
acestora” 

 
 
 
 
1.La articolul 7, litera d) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„d)  la finalizarea obiectivului 
de investiţii 
„Refuncţionalizare imobil 
Spital Clinic de Urgenţă  cu 
300 de paturi Iaşi,  în curs de 
execuţie, pentru amenajarea  
Institutului Regional de 
Oncologie 300 paturi Iaşi”  şi 
dotarea corespunzătoare a 
acestuia conform  Hotărârii 
Guvernului nr. 971/2009, în 
noua clădire vor funcţiona 
Institutul Regional de 
Oncologie şi Spitalul Clinic de 
Urgenţe „Sf.Ioan „ Iaşi.” 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie şi Ministerul 
Sănătăţii. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Deoarece pe parcursul 
procesului legislativ au avut 
loc modificări prin emiterea 
HG 971/2009 privind 
aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii 
„Refuncţionalizare imobil 
Spital Clinic de Urgenţă cu 
300 paturi Iaşi, în curs de 
execuţie, pentru amennajarea 
Institutului Regional de 
Oncologie 300 paturi Iaşi”, 
judeţul Iaşi 
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3. 

 
 
 
Art. 8. - Ministerul Finanţelor 
Publice şi Ministerul Sănătăţii 
Publice sunt autorizate să 
identifice surse de finanţare şi 
să finanţeze, conform 
legislaţiei în vigoare, în limita 
sumei de 27 milioane euro, 
realizarea obiectivului 
"Institutul Regional de 
Oncologie Iaşi", conform 
soluţiei tehnice prevăzute la 
art. 7 lit. d)." 
 
(Legea nr. 266/2006 pentru 
aprobarea OG 28/2006 privind 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale) 

2.Articolul 8 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.8 –Ministerul Finanţelor 
Publice şi Ministerul Sănătăţii 
sunt autorizate să identifice 
surse de finanţare şi să 
finalizeze, conform legislaţiei 
în vigoare, realizarea 
obiectivelor prevăzute la art.7 
lit.d).” 
 

2.Articolul 8 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.8 –Finanţarea obiectivului 
de investiţii prevăzut la art. 7 
lit. d), se asigură de la bugetul 
de stat prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii.” 

 
 
 
Potrivit Legii finanţelor 
publice 
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