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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea 

reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar 

redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de 

bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea ( PLx 16/2013) , 

trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu 

adresa nr. PLx 16 din 5 februarie 2013. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

                 PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 

             RODICA NASSAR                                    FLORIN BUICU 
 
 

             
 
                             



 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 
Comisia pentru Sănătate şi Familie              Nr. 28/ 122 /   8   mai  2013 
 
 

R A P O R T   
asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului 
de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar redistribuit din unităţile 
sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile 

sanitare care îşi reiau activitatea ( PLx 16/2013) 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond, 
în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea 
reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar 
sanitar redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în 
cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea ( PLx 
16/2013)  , trimis cu adresa nr. PLx 16 din 5 februarie 2013. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 

inţiativa legislativă în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată, în şedinţa din 12 decembrie 2012. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
     La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.722 din 

11.09.2012) cu observaţii şi propuneri; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială ( nr.27/77/14 februarie 2013); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic ( nr.26/33/19 februarie 2013); 
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- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi ( nr.PLx 16/27.02.2013); 

- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii (nr.EN 
1191/7.05.2013 ) . 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare,  faptul că  prin  
aplicarea prevederilor prezentului act normativ, unităţile sanitare care, 
urmare a evaluării, îndeplinesc condiţiile pentru a-şi relua activitatea, pot 
angaja personalul de specialitate medico-sanitar şi  auxiliar sanitar, 
condiţie absolut  obligatorie pentru ca aceste unităţi sanitare să  îşi reia 
activitatea şi  să  devină furnizoare de servicii medicale. Acest  criteriu 
trebuie îndeplinit, fiind una din condiţiile ca  unităţile sanitare să poată  
intra în relaţie contractuală cu  casa de asigurări de sănătate şi  să  devină  
funcţionale. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa 
din 8 mai 2013. La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi din 
totalul de 20 membri. 

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

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, 
subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  
hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului  de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2012 
privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-
sanitar şi auxiliar sanitar redistribuit din unităţile sanitare propuse 
pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi 
reiau activitatea în forma prezentată de Senat. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare.  
 

  
 

                 PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 

             RODICA NASSAR                                    FLORIN BUICU 
 

 
 
 
Gheorghe Marinescu – şef birou 
Întocmit,  
Cristina Bologan – expert  parlamentar 
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