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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru sănătate şi familie          
Bucureşti, 27 aprilie 2016 
Nr.4c-8/209               

 
BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege  pentru modificarea Legii 

nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, trimis 

Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PLx.160 

din 13 aprilie 2016. 

 

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

categoria legilor ordinare. 

  
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Conf.dr.Florin BUICU  

             
                   



2 
 

 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor  

 
Comisia pentru sănătate şi familie       
Bucureşti, 27 aprilie 2016 
Nr.4c-8/209 
 

 

 

R A P O R T   
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.96/2007 privind 
exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiin ţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România 
 (PLx.160/2016) 

 
 
 

         În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere, în fond, 

cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea 

profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiin ţarea, organizarea şi funcţionarea 

Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, trimis cu adresa  nr. PLx.160 din  

13 aprilie 2016. 

 
 Senatul, în calitate de prim ă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în şedinţa din 5 aprilie 2016.  

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil  al Consiliului Legislativ (nr.1346 din 23.12.2015), 

cu observaţii şi propuneri;  
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- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi             

(nr.PLx. 160 din 19.04.2016); 

- punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.167/DPSG din 

4.02.2016). 

 

Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, în sensul 

în care numărul de mandate pentru membrii organelor de conducere atât la nivel 

naţional cât şi teritorial, să fie stabilite de către Adunarea generală naţională, prin 

Statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România. 

 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 26  

aprilie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri. 

 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Corina Teodor, consilier superior în 

cadrul Ministerului Sănătăţii.  

 

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

categoria legilor ordinare. 

 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  

hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.96/2007 privind 

exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, în forma aprobată de 

către Senat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 

 
             Conf.dr. Florin BUICU                   Conf.dr.Camelia BOGDĂNICI 
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