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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.109/2006 privind staţiunile 

balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de 

recuperare (PLX 488/2006), adoptat de Senat în şedinţa din 15 mai 2006 şi  

trimis comisiei  spre examinare,  în fond,  în procedură obişnuită, cu adresa 

nr.PLX  488  din 22 mai 2006, Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională. 

 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

nr.26/995/1.06.2006, precum şi avizul Consiliului Legislativ nr.442/28.03.2006. 

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

categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile articolului 73 din 

Constituţia României, republicată. 

 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 

 

Administrator
Original
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R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.109/2006 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi 

asistenţa medicală balneară şi de recuperare (PLX 488/2006) 
 
 
 

1. Cu adresa nr.PLX  488  din 22 mai 2006, Comisia pentru sănătate şi 

familie a fost sesizată cu dezbaterea , în procedură obişnuită, a proiectului de 

Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.109/2006 privind 

staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală 

balneară şi de recuperare (PLX 488/2006), adoptat de Senat în şedinţa din 15 

mai 2006,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului, avizul Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic nr.26/995/1.06.2006, precum şi 

avizul Consiliului Legislativ nr.442/28.03.2006 . 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice 

şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.343/2002, pentru punerea de acord a termenelor 

necesare eliberării autorizaţiilor de funcţionare şi respectiv, a termenelor 

necesare actualizării autorizaţiilor de funcţionare pentru staţiunile balneare, 

climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare . 

Totodată se propune eliminarea din text a referirilor la standardele 

naţionale care nu se încadrează în prevederile art.6 alin.(2) din Ordonanţa 
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Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în 

România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.355/2002 şi care 

pot deveni obligatorii  în cazul în care considerente de ordin public, de protecţie 

a vieţii, a sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice şi de apărare a intereselor 

consumatorilor fac necesară o astfel de măsură. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, Comisia pentru sănătate şi 

familie propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare 

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 lucrările comisiei din ziua de17.10.2006 au fost prezenţi 16 

deputaţi, fiind absent motivat un deputat . 

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 

5. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată 

şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de 

competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune Plenului  

Camerei Deputaţilor admiterea fără modificări a proiectului de Lege pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.109/2006 privind staţiunile 

balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de 

recuperare (PLX 488/2006),  în forma adoptată de către Senat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 
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