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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de 

specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar redistribuit din unităţile sanitare 
propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare  care îşi 

reiau activitatea 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă,  cu proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2012 privind 
reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar 
sanitar redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de 
bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea,  trimis cu adresa   nr. PLx 16 din  5 
februarie 2013 şi înregistrat cu nr. 31/127 din  septembrie 2012. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege la data de 12 decembrie 2012.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut  iniţiativa legislativă  în şedinţa din  26februarie 2013. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare,  faptul că  prin  aplicarea 
prevederilor prezentului act normativ, unităţile sanitare care, urmare a evaluării, 
îndeplinesc condiţiile pentru a-şi relua activitatea, pot angaja personalul de specialitate 
medico-sanitar şi  auxiliar sanitar, condiţie absolut  obligatorie pentru ca aceste unităţi 
sanitare să  îşi reia activitatea şi  să  devină furnizoare de servicii medicale. Acest  criteriu 
trebuie îndeplinit, fiind una din condiţiile ca  unităţile sanitare să poată  intra în relaţie 
contractuală cu  casa de asigurări de sănătate şi  să  devină  funcţionale. Respectivele 
unităţi  sanitare îşi  reia  activitatea ca spitale sau  ca centre multifuncţionale. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.722 din 11 
septembrie 2012. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea  
favorabilă a proiectului de lege.  

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 
                      VICEPREŞEDINTE,                                SECRETAR, 
                   Nicolae-Ciprian NICA              Theodor-Cătălin NICOLESCU 
  
 
 
Consilier parlamentar, 
Florica Manole 
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