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CĂTRE 

 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul  asupra proiectului de Lege privind 

realizarea unor venituri suplimentare de către unitățile medicale publice,  

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

adresa nr.PLx.457/2015 din 15 iunie 2015.  

 

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

parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

 
 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru sănătate şi familie 
 

Bucureşti, 21 iunie 2022 
Nr.4c-10/259 

 
 

R A P O R T   
asupra  proiectului de Lege privind realizarea unor venituri 

suplimentare de către unitățile medicale publice 

 
 

În conformitate cu prevederile  art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere, în 
fond,  cu proiectul de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare 

de către unitățile medicale publice, trimis cu adresa nr.PLx.457/2015 
din 15 iunie 2015. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea 

unor servicii, la cererea pacientului, în unitățile sanitare publice, 
urmând ca sumele rezultate din acordarea serviciilor în regim privat să 

se utilizeze pentru amortizarea, service-ul, reparațiile mijloacelor fixe 
ori a medicamentelor, materialelor și dispozitivelor medicale folosite în 

vederea furnizării serviciilor solicitate contra cost, 5% fiind destinat 

fondului de dezvoltare a spitalului, iar restul sumelor să se folosească 
exclusiv pentru acordarea unor sporuri salariale personalului unității 

medicale. 
 

La întocmirea prezentului raport,  Comisia a avut în vedere: 
 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
(nr.322/8.04.2015); 

- avizul favorabil  al Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități (nr.4c-11/787/23.06.2015); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție 
socială (nr.4c-7/487/24.06.2015); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
(nr.581/10.09.2015); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului 

(nr.4890/9.05.2022); 
- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătății 

(nr.AR9154/20.06.2022). 
 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat  
proiectul de lege  în şedinţa din 9 iunie 2015.  
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Potrivit dispozițiilor articolului 75 alineatele (1) și (3) din 

Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

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

parte din categoria legilor ordinare.  

 
Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 20 

iunie 2022. La lucrările comisiei au fost prezenţi deputații conform 
listei de prezență. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie, au hotărât,  cu majoritate de voturi, respingerea 
proiectului de lege, din următoarele considerente: 

 
- începând cu luna iulie 2017, a intrat în vigoare Legea 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, care se aplică etapizat până 

în anul 2022; 
- pentru medici, asistenți medicali și ambulanțieri/șoferi de 

autosanitară, aplicarea salariilor din anul 2022 s-a făcut începând cu 

luna martie 2018; 
- începând cu aceeași dată, pentru personalul prevăzut la Anexa 

nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 a fost aplicat și Regulamentul-cadru 
de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă, prin care se 

calculează sporurile la nivelul salariilor aflate în plată, astfel încât, 
salariile personalului medico-sanitar din spitalele publice s-au majorat 

semnificativ; 
- referitor la reglementarea unor aspecte cum ar fi închirierea 

unor spații aparținând unităților sanitare publice, acestea au fost deja 
reglementate prin Codul administrativ, adoptat prin Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019; 
- aplicarea prevederilor prezentului proiect de lege poate 

determina influențe financiare asupra bugetului general consolidat. 
 

 

 
 

            PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

          Dr.Nelu TĂTARU                                Liviu-Ioan BALINT  

 

 
 

 
 

 
 
                                                                                                          Întocmit, 

Consilier parlamentar,Livia Spînu  


