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Domnului Bogdan-Iulian Huțucă 

Președinte, Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra Proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.37/2022 privind 

asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor 

necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în 

cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de 

sănătate privind controlul tuberculozei În România" finanţat de Fondul Global 

de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru perioada 

1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente 

bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH 

„Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în 

România”, trimis cu adresa nr. PLx. 252/2022 din 11 mai 2022. 

 

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

categoria legilor ordinare. 

PREȘEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

rozalia.bucur
conf cu originalul
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente 

bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH 

„Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul 

tuberculozei În România" finanţat de Fondul Global de Luptă Împotriva 

HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 

2018-31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente 

bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH 

„Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul 

tuberculozei în România” 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie, şi Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură 

de urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor 

şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea 

provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei În România" 

finanţat de Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, 

aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum şi pentru 

abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de 

la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii 

plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului 

ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul 



tuberculozei în România”, trimis cu adresa nr. PLx. 252/2022 din 11 mai 2022 şi 

înregistrat la Comisia pentru sănătate și familie cu nr. 4c-10/316 din 8 iunie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA 

aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH 

„Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în 

România” finanţat de Fondul global de luptă împotriva HIV/SIDA, tuberculozei şi 

malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, şi abrogarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2020. De asemenea, se constituie cadrul 

legal specific prin care să se pună în aplicare principiul de bază al finanţatorului ca 

achiziţia sau importul de bunuri şi servicii din fondurile aferente granturilor să fie 

exceptată de la taxarea din ţările gazdă, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. 

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră Decizională. 

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege în ședința din 09.05.2022, ca urmare 

a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) in Constituția României, 

republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, conform avizului cu 

nr. 337/29.03.2022. 

Comisia pentru sănătate și familie din a dezbătut proiectul de lege în ședința 

desfășurată în data de 8 iunie 2022. La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați 

conform listei de prezență. 

La dezbatere a participat, în conformitate cu prevederile art.56 și 57 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, domnul Aurel-George Mohan, 

secretar de stat în Ministerul Sănătății. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea unui raport preliminar de adoptare în forma Senatului a proiectului 

de Lege. 

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 
Întocmit,  

Maria-Rozalia Bucur, Consilier parlamentar 

 


