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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi 

protecţiei sociale 

 

 
  

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială, au fost sesizate prin adresa  

nr. PLx 48/2012 din 10 aprilie 2012, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2011 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile 

sănătăţii şi protecţiei sociale. 

  

La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au 

avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1284/06.12.2011); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/77/31.07.2012); 

• punctul de vedere al Guvernului transmis prin adresa nr. 

5730/DRP din 25.09.2012. 



 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 

stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 

domeniul sănătăţii, constând în introducerea unui nou articol, 

precum şi modificarea şi completarea art.28 din Legea nr.416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

În conformitate cu prevederile art.63 din regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cele două comisii au dezbătut în 

şedinţe separate proiectul de lege. 

În şedinţa din 4 octombrie 2012, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 

proiectului de lege în forma prezentată. La lucrările comisiei au 

fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

 

În şedinţa din 12 iunie 2014, Comisia pentru sănătate şi 

familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului 

de lege în forma prezentată. La lucrările comisiei au fost prezenţi 

17 deputaţi, din totalul de 18 membri ai comisiei.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, dl.Răzvan 

Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată.  

 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 

02.04.2012, în condiţiile art.115 alin.(5) din Constituţia României 

republicată. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor.  

  

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun 

Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege în 

forma prezentată de Senat. 

 

  
 

 PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
 
       RODICA NASSAR   FLORIN IORDACHE 
 
 
 
 
 
 SECRETAR,     SECRETAR, 

 FLORIN BUICU    MIHĂIŢĂ GĂINĂ 

 

 
 

 

 

Întocmit, 

consilier parlamentar Livia Spînu    consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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