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AVIZ 

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 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 

sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Proiect 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.PL-x 252 din 11 mai 2022, înregistrat cu nr.4c-13/392/12.05.2022 

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, în conformitate cu  dispoziţiile art.75 

alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut 

iniţiativa legislativă în ședința din 31 mai 2022. 

Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 

și avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să acorde iniţiativei legislative, un aviz favorabil. 

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

legilor ordinare.                    

 

 

PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 

          Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ                               László-Zsolt LADÁNYI 
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