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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
          DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

              Bucureşti, 6.03.2013 
              Nr. PL-x 59 

 
A V I Z 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.79/2012 pentru modificarea şi  completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, 
funcţionarea şi  finanţarea  asistenţei de urgenţă acordate cu 

elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate 
operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă  cu proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2012 pentru modificarea şi  completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi  finanţarea  
asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul 
Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, transmis cu adresa  nr. 
PL-x 59 din 25 februarie 2013, înregistrat sub nr.31/262 din 25 februarie 
2013.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată şi ale art. art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu  modificările şi completările  
ulterioare,  Camera Deputaţilor este Cameră  decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 
proiectul de lege  la data de 18 februarie 2013.   
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările  ulterioare, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege susmenţionat, în şedinţa din  6 
martie 2013. 
  Ministerul Sănătăţii, prin punctul de vedere transmis cu 
adresa nr.EN 2058/4.03.2013, susţine adoptarea proiectului de lege.  
  Proiectul de lege  are ca obiect de  reglementare crearea 
cadrului  legal pentru  aplicarea sistemului de acordare a asistenţei de 
urgenţă cu  elicoptere la  nivel naţional, realizându-se  practic 
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operaţionalizarea la întregul teritoriu naţional. De asemenea, se simplifică 
procedurile de desemnare a unităţilor sanitare ca operatori medicali, 
dându-se posibilitatea desemnării altor operatori medicali prin  hotărâre a 
Guvernului, la propunerile ministrului sănătăţii şi ale ministrului 
administraţiei şi internelor. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supusă 
avizării, expunerea de motive, avizul  favorabil al Consiliului Legislativ 
nr.1006 din 29 noiembrie 2012.  

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât 
avizarea  favorabilă  a proiectului de lege.   
  În raport  de obiectul şi conţinutul  reglementării, 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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