
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                    Nr. 28/  278 / 29 iunie 2005  
 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

Vă înaintăm , alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2005 privind 

repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10 %, potrivit legii, în bugetul 

Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005      

(P.L. -X 268/2005) , adoptat de către Senat în şedinţa din 23 iunie 2005 şi trimis 

comisiei pentru examinare, în fond,  în procedură de urgenţă, cu adresa  

nr.P.L. - X 268 din 27 iunie 2005, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PLX 268/28.06.2005, precum şi avizul 

Consiliului Legislativ nr.631/1.06.2005 . 

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

categoria legilor ordinare , potrivit prevederilor articolului 73 din Constituţia 

României, republicată. 

 
 
 
               PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
 
 DEP.ACAD.DR.MIRCEA IFRIM          DEP.DR.DIACONESCU RENICĂ

Administrator
Original



 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                            Nr. 28/ 278/29 iunie 2005 
 
 
 

R A P O R T  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2005 privind repartizarea 

sumelor reţinute în proporţie de 10 %, potrivit legii, în bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate pe anul 2005   

 (P.L. -X 268/2005) 
 

1. Cu adresa nr.P.L. - X 268 din 27 iunie 2005, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea , în 
fond, în procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.46/2005 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10 %, potrivit legii, în bugetul Fondului  naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005   (P.L. -X 268/2005). 

 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PLX 
268/28.06.2005, precum şi avizul Consiliului Legislativ nr.631/1.06.2005  . 

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare deblocarea, începând cu luna iunie 2005, a sumelor reţinute 
în procent de 10 %, potrivit Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, din sumele aprobate pentru cheltuieli materiale şi 
prestări de servicii cu caracter funcţional din bugetul Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate .  



Având în vedere că măsurile luate din prezentul proiect de lege vizează ameliorarea situaţiei financiare dificile din 
sectorul sanitar,  comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de lege care face 
obiectul raportului. 

2. Proiectul de lege face parte din  categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor articolului 73 din Constituţia 
României, republicată. 

3. La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor,  dl.Ervin Szekely , secretar de stat, Ministerul Sănătăţii . 

4. La lucrările comisiei din data de 28.06.2005 , din totalul de 15 membri, au fost prezenţi 13 deputaţi.  
Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 
5. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată şi art.86 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterii, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele 
amendamente: 

Nr. 
crt. 

Textul ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 
( autorul 

amendamentului ) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0. 1. 2. 3. 4. 
1. ____ 

 
 

Titlul legii 
„Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.46/2005 privind 
repartizarea sumelor reţinute în 
proporţie de 10 %, potrivit legii, în 

Nemodificat. 
 
 
 

 



 
0. 1. 2. 3. 4. 
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bugetul Fondului  naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate pe 
anul 2005  ” 
 

2. ____ 
 

Articol unic 
 
“Articol unic. – Se aprobă  
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.46 din 1 iunie 2005 privind 
repartizarea sumelor reţinute în 
proporţie de 10 %, potrivit legii, în 
bugetul Fondului  naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate pe 
anul 2005  , şi publicată în 
Monitorul Oficial al României , 
Partea I, nr.488 din 9 iunie 2005  ” 
 
 

Articolul unic va avea 
următorul cuprins: 
“Articol unic. – Se aprobă  
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.46 din 1 
iunie 2005 privind 
repartizarea sumelor 
reţinute în proporţie de 10 
%, potrivit legii, în 
bugetul Fondului  
naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe 
anul 2005  , şi publicată 
în Monitorul Oficial al 
României , Partea I, 
nr.488 din 9 iunie 2005 , 
cu următoarea 
modificare : ” 
 

 
 
 
 
 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 



 
0. 1. 2. 3. 4. 
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3. Titlul ordonanţei 
„Ordonanţă de urgenţă privind 
repartizarea sumelor reţinute în 
proporţie de 10 %, potrivit legii, în 
bugetul Fondului  naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate pe anul 
2005   ” 

 
 

Nemodificat. 
 

Nemodificat. 
 
 

 

4. Articolul unic 
 
„Articol unic. – Repartizarea sumelor 
reţinute în proporţie de 10 %, potrivit 
legii, în bugetul Fondului  naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate pe 
anul 2005, la capitolul „Servicii 
medicale şi medicamente”, titlul 
„Cheltuieli materiale şi servicii”, se 
face începând cu luna iunie 2005. ” 

 
 

Nemodificat. Articolul unic va avea 
următorul cuprins: 
„Articol unic. – 
Repartizarea sumelor 
reţinute în proporţie de 10 
%, potrivit legii, în 
bugetul Fondului  
naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe 
anul 2005, la capitolul 
„Servicii medicale şi 
medicamente”, titlul 
„Cheltuieli materiale şi 
servicii” se face, prin 
derogare de la art.21 
alin.(4) din Legea 
finanţelor publice 
nr.500/2002, începând 

 
 
Legea nr.24/2000 
privind redactarea 
actelor normative, 
la art.59, prevede 
că pentru 
instituirea unei 
norme derogatorii  
se va folosi 
formula „prin 
derogare de la”, 
urmată de 
menţionarea 
reglementării la 
care se derogă. 
Derogarea se 
poate face numai 



 
0. 1. 2. 3. 4. 
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cu luna iunie 2005. ” 
 
 
 
 
 
Autor: dl.dep.dr.Paveliu 

Sorin ( Grup Parlamentar 
al PNL ) . 
 
 

printr-un act 
normativ de nivel 
cel puţin egal cu 
cel al 
reglementării de 
bază.  
 

 
 

Comisia a propus aprobarea proiectului  de lege cu  13  voturi pentru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       PREŞEDINTE,                                                                                                          SECRETAR, 

   DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                               DEP.DR.DIACONESCU RENICĂ 
 


