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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN  asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii , transmis Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu adresa nr. PL-x 377 
din 23 octombrie 2017, Camera Deputaţilor  fiind Cameră decizională.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 

 

 

                      VICEPREŞEDINTE,     PREŞEDINTE,   
 

        Sorin LAZĂR     Adrian SOLOMON 
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    RAPORT COMUN 
     asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul 

sănătăţii 
 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, 
spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în 
domeniul sănătăţii , transmis cu adresa nr. PLx 377/2017 din 23 octombrie 2017. 
 
  Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) 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 în şedinţa din 17 octombrie 2017. 
  Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 628 din 3 august 2017, a avizat 
favorabil  proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 
  Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil proiectul de 
lege, conform avizului  nr. 4c-8/415 din 31 octombrie 2017. 
  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-5/457 din 28 
noiembrie 2017. 
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  Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2017, care vizează asigurarea influenţelor 
financiare determinate de creşterile salariale, din bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate, de la o poziţie distinctă, pentru personalul încadrat în 
unităţile sanitare publice. Au fost avute în vedere inclusiv entităţile care au ca asociat 
unic unităţile administrativ-teritoriale aflate în relaţia contractuală cu casele de 
asigurări de sănătate. 
 
  În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două 
Comisii au examinat proiectul de Lege în şedinţe separate. 
 
  Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat 
proiectul de Lege menţionat mai sus şi documentele care îl însoţesc în şedinţa din 28 
noiembrie 2017. Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru pentru muncă şi 
protecţie socială şi-au înregistrat prezenţa la dezbateri 22 deputaţi.  
 
  Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de 
Lege menţionat mai sus în şedinţa din 6 februarie 2018. Din numărul total de 25 
membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa la 
dezbateri 20 deputaţi. 
    
  În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în 
domeniul sănătăţii  în forma adoptată de Senat. 
 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  

                      
VICEPREŞEDINTE,  

Sorin LAZĂR 
 
 
 

PREŞEDINTE ,  
Adrian SOLOMON  

SECRETAR,  
Marilen-Gabriel PIRTEA  

SECRETAR,  
Violeta RĂDUŢ 

 
 
                                                                  
                  
Întocmit, 
Şef serviciu Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar Florentina Rădoi     Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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