
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                           Nr. 28/97/ 5 mai  2011                         
 
 
 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

   Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea 
unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor 
acte normative din domeniul sănătăţii (PL.x 604/2010).  

    Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 octombrie 
2010, în calitate de primă Cameră sesizată  şi  trimis Comisiei pentru sănătate şi 
familie cu adresa  nr.PL.x 604 din 9 noiembrie 2010, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere: 
• avizul Consiliului Legislativ nr.830/29.06.2010; 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. 

PL.x 604/16 octombrie 2010; 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr. 557 din 

30 noiembrie 2010; 
• avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

nr.27/689 din 20 decembrie 2010; 
• punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătăţii nr.27811 din 3 

mai 2011. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege   face parte din 

categoria legilor ordinare.  
 
 
                 PREŞEDINTE,                                                        SECRETAR, 
 
          RODICA NASSAR  ION BURNEI                    
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2010 privind 

reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din 
domeniul sănătăţii (PL.x 604/2010). 

 
 
 
 

1. Cu adresa nr. PL.x 604 din 9 noiembrie 2010, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, în fond, în 
conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea, în procedură de 
urgenţă, cu  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2010 privind 
reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din 
domeniul sănătăţii (PL.x 604/2010), adoptat de Senat în şedinţa din 20 octombrie 2010, în calitate de primă Cameră 
sesizată, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

 



La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere: 
• avizul Consiliului Legislativ nr.830/29.06.2010; 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. PL.x 604/16 octombrie 2010; 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr. 557 din 30 noiembrie 2010; 
• avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială nr.27/689 din 20 decembrie 2010; 
• punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătăţii nr.27811 din 3 mai 2011. 

 
 2. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii, în vederea reorganizării, în scopul raţionalizării cheltuielilor la nivelul unor instituţii din acest 
domeniu, finanţate integral de la bugetul de stat. 

 
3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut proiectul de lege menţionat, în şedinţa din 3 mai 2011. La 

şedinţa comisiei au participat 16 deputaţi din cei 17 membri ai comisiei. Din partea Ministerului Sănătăţii a participat, 
în calitate de invitat, domnul Cristian Anton Irimie – secretar de stat.  Raportul comisiei a fost adoptat cu 8 voturi 
pentru, 6 împotrivă şi 1 abţinere. 

 
 4. Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia pentru sănătate şi familie propune  Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative din domeniul sănătăţii, întrucât dispoziţiile prezentei ordonanţe se află în contradicţie cu procesul de 
descentralizare iniţiat de către Ministerul Sănătăţii. 
   
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
  

4.     Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
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I. Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

             Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie Motivaţie 

0. 1. 2. 3. 4. 
1  Titlul legii 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.72/2010 privind 
reorganizarea unor instituţii din 

domeniul sanitar, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative 

din domeniul sănătăţii 
 

Titlul legii 
Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.72/2010 

privind reorganizarea unor 
instituţii din domeniul 

sanitar, precum şi pentru 
modificarea unor acte 

normative din domeniul 
sănătăţii 

Dispoziţiile 
prezentei 
ordonanţe se 
află în 
contradicţie cu 
procesul de 
descentralizare 
iniţiat de către 
Ministerul 
Sănătăţii 

2  ARTICOL UNIC.- Se 
aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.72 din 30 iunie 
2010 privind reorganizarea unor 
instituţii din domeniul sanitar, 
precum şi pentru modificarea unor 
acte normative din domeniul 
sănătăţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.452 din 2 iulie 2010 
 

ARTICOL UNIC.-Se 
respinge Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.72 
din 30 iunie 2010 privind 
reorganizarea unor instituţii 
din domeniul sanitar, 
precum şi pentru 
modificarea unor acte 
normative din domeniul 
sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.452 
din 2 iulie 2010 
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3 Titlul ordonanţei 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
Nr. 72 privind reorganizarea 
unor instituţii din domeniul 
sanitar, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative 
din domeniul sănătăţii 
 

Nemodificat Se elimină  
 

4 ART. I 
    Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 372 din 
28 aprilie 2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 
  

Nemodificat Se elimină  

5 1. Articolul 14 va avea urmatorul 
cuprins:  
"Art.14. - Centrul National 
pentru Organizarea si Asigurarea 
Sistemului Informational si 
Informatic in Domeniul 
Sanatatii, institutie publica de 
specialitate cu personalitate 
juridica in subordinea 
Ministerului Sanatatii, se 

Nemodificat Se elimină  
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desfiinteaza, ca urmare a 
comasarii prin absorbtie si a 
preluarii activitatii de catre 
Institutul National de Sanatate 
Publica."  
 

6 2. La articolul 695, punctul 27 va 
avea urmatorul cuprins: 
"27. autoritate competenta — 
Agentia Nationala a 
Medicamentului si a 
Dispozitivelor Medicale, 
denumita in continuare 
ANMDM;". 
 
 

Nemodificat Se elimină  

7 3. In tot cuprinsul legii, sintagma 
"Agentia Nationala a 
Medicamentului (ANM)" se 
inlocuieste cu sintagma "Agentia 
Nationala a Medicamentului si a 
Dispozitivelor Medicale". 
 
 

Nemodificat Se elimină  

8 Art.II. - Legea nr. 176/2000 
privind dispozitivele medicale, 
republicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 

Nemodificat Se elimină  
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24 ianuarie 2005, cu modificarile 
ulterioare, se modifica dupa cum 
urmeaza:  
 

9 1. Articolul 6 va avea urmatorul 
cuprins:  
"Art.6. - (1) Activitatile de 
evaluare prevazute la art. 3 alin. 
(3), precum si cele de control 
prevazute la art. 5 se realizeaza 
de catre Agentia Nationala a 
Medicamentului si a 
Dispozitivelor Medicale, 
denumita in continuare 
ANMDM.  
(2) ANMDM se infiinteaza ca 
urmare a comasarii prin fuziune 
a Agentiei Nationale a 
Medicamentului si a Oficiului 
Tehnic de Dispozitive 
Medicale."  
 
 

Nemodificat Se elimină  

10 2. La articolul 7, partea 
introductiva a alineatului (1) va 
avea urmatorul cuprins: 
"Art.7. - (1) In aplicarea 
prevederilor prezentei legi, 

Nemodificat Se elimină  
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ANMDM are urmatoarele 
atributii principale:". 
 

11 3. La articolul 7 alineatul (1), 
litera a) va avea urmatorul 
cuprins:  
"a) elaboreaza proceduri tehnice 
specifice in domeniul 
dispozitivelor medicale, care se 
aproba prin decizie a 
presedintelui ANMDM;". 
 
 

Nemodificat Se elimină  

12 4. In tot cuprinsul legii, sintagma 
"Oficiul Tehnic de Dispozitive 
Medicale" se inlocuieste cu 
sintagma "Agentia Nationala a 
Medicamentului si a 
Dispozitivelor Medicale". 
 

Nemodificat Se elimină  

13 Art.III. - Organizarea si 
functionarea Agentiei Nationale 
a Medicamentului si a 
Dispozitivelor Medicale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului in termen de 15 zile 
de la data intrarii in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta.  

Nemodificat Se elimină  
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14 Art.IV. - Articolul III din Legea 
nr. 434/2004 pentru modificarea 
Legii nr. 176/2000 privind 
dispozitivele medicale, publicata 
in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1.009 din 
2 noiembrie 2004, se abroga. 
 

Nemodificat Se elimină  

15 Art.V. - Ordonanta Guvernului 
nr. 125/1998 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea 
Agentiei Nationale a 
Medicamentului, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 329 din 31 august 
1998, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 
594/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se 
abroga.  
 

Nemodificat Se elimină  

16 Art.VI. - (1) In termen de 15 zile 
de la data intrarii in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta, 
institutiile publice supuse 
reorganizarii incheie protocoale 
de predare-primire. 
(2) Protocoalele de predare-

Nemodificat Se elimină  
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primire prevazute la alin. (1) 
cuprind creditele bugetare 
ramase neutilizate pana la data 
intrarii in vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta, structurile 
de personal preluate, patrimoniul 
aferent institutiilor care 
predau/fuzioneaza. 
(3) Institutul National de 
Sanatate Publica preia 
patrimoniul Centrului National 
pentru Organizarea si Asigurarea 
Sistemului Informational si 
Informatic in Domeniul Sanatatii 
pe baza bilantului contabil de 
inchidere al acestuia, insotit de 
balanta de verificare sintetica, 
contul de rezultat patrimonial, 
situatia fluxurilor de trezorerie si 
celelalte anexe, ce se intocmesc 
la finele anului, impreuna cu 
protocolul de predare-primire, 
incheiat in termen de 15 zile de 
la data intrarii in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta. 
(4) Agentia Nationala a 
Medicamentului si a 
Dispozitivelor Medicale preia 
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patrimoniul Agentiei Nationale a 
Medicamentului si al Oficiului 
Tehnic de Dispozitive Medicale 
pe baza bilantului contabil de 
inchidere al acestora, insotit de 
balanta de verificare sintetica, 
contul de rezultat patrimonial, 
situatia fluxurilor de trezorerie si 
celelalte anexe, ce se intocmesc 
la finele anului, impreuna cu 
protocolul de predare-primire, 
incheiat in termen de 15 zile de 
la data intrarii in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta. 
 
 

 Art.VII. - (1) Numarul maxim 
de posturi pentru unitatile cu 
personalitate juridica aflate in 
subordinea Ministerului 
Sanatatii, finantate integral de la 
bugetul de stat sau finantate din 
venituri proprii si subventii de la 
bugetul de stat, ori aflate in 
coordonarea Ministerului 
Sanatatii, finantate integral din 
venituri proprii, se aproba prin 
hotarare a Guvernului, potrivit 

Nemodificat Se elimină  
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legii.  
(2) Incadrarea in numarul maxim 
de posturi prevazut la alin. (1) se 
face prin ordin al ministrului 
sanatatii.  
(3) Incadrarea in numarul maxim 
de posturi se face in termenele si 
cu procedura stabilita de lege 
aplicabila fiecarei categorii de 
personal.  
 

 
 
 

                   PREŞEDINTE,                                                                                    SECRETAR, 
 
              RODICA NASSAR                                                                                  ION BURNEI 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Livia Spînu – consilier parlamentar 
Cristina Bologan – consultant parlamentar 
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