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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

Legea asistenţei medicale de urgenţă ( Plx 671/2004), respinsă Senat în 

şedinţa din 1 noiembrie 2004 şi  trimisă comisiei  spre examinare,  în fond,  în 

procedură obişnuită, cu adresa nr.Plx  671  din 8 noiembrie 2004 . 

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

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic nr.26/2094/9 

noiembrie 2004, avizul Consiliului Legislativ nr.860/17.05.2004, precum şi 

punctul de vedere al Guvernului înregistrat la Biroul Permanent al Senatului cu 

nr.Bp 239/14.06.2004. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 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 propunerii legislative privind Legea asistenţei medicale de urgenţă  
( Plx 671/2004) 

 
 
 

1. Cu adresa nr.Plx  671  din 8 noiembrie 2004, Comisia pentru sănătate şi 

familie a fost sesizată cu dezbaterea , în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative privind Legea asistenţei medicale de urgenţă ( Plx 671/2004), 

respinsă de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 2004,  Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

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

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic nr.26/2094/9 

noiembrie 2004, avizul Consiliului Legislativ nr.860/17.05.2004, precum şi 

punctul de vedere al Guvernului înregistrat la Biroul Permanent al Senatului cu 

nr.Bp 239/14.06.2004. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

juridic adecvat pentru acordarea asistenţei medico-chirurgicale de urgenţă atât în 

unităţile sanitare de stat cât şi private. În propunerea legislativă se detaliază 

sistemele de transport medical atât în cazurile de urgenţă medicale care necesită 

resuscitare şi terapie intensivă cât şi în cazul transporturilor aeriene şi navale. De 

asemenea, propunerea legislativă cuprinde prevederi privind încadrarea 

medicilor cu specialitatea în medicina de urgenţă şi angajarea de personal 

paramedical .   
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi 

respingere propunerea legislativă, care face obiectul raportului. 

2. Propunerea legislativă  face parte din categoria legilor ordinare , 

potrivit prevederilor articolului 73 din Constituţia României, republicată. 

3. La lucrările comisiei din ziua de 29.08.2006 au fost prezenţi 17 

deputaţi, neînregistrându-se absenţe. 

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 

5. Propunerea legislativă, 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 respingerea  propunerii legislative privind Legea 

asistenţei medicale de urgenţă   ( Plx 671/2004) întrucât prevederile acesteia 

au rămas fără obiect ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii – Titlul IV „Sistemul naţional de asistenţă 

medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat  ”. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 
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