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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

   Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Acreditare 
a Spitalelor (PL-x 608/2005), adoptat de Senat în condiţiile articolului 75 alin. (2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată,  şi  trimis comisiei  pentru 
examinare, în fond, cu adresa  nr.PLx 608 din 5 decembrie 2005, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională. 

 
La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului 

Legislativ nr. 547/18.05.2005, punctul de vedere al Guvernului înregistrat la Biroul 
permanent al Senatului sub nr. 212/16.08.2005, avizul Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi nr. PLx 608/14.12.2005  şi punctul de vedere al Guvernului exprimat prin 
Ministerul Sănătăţii înregistrat cu nr. 1268/06.01.2009 

 
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, 

 
RODICA NASSAR 

 



 
 

      
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru sănătate  şi familie                   Nr. 28/18/5 februarie 2009         
 
 
 
 

RAPORT 
proiectului de Lege pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor 
 (PL-x 608/2005) 

 
 
 

  1. Cu adresa nr. PL-x 608 din 5 decembrie 2005 Comisia pentru sănătate şi 
familie a fost sesizată cu dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Acreditare a 
Spitalelor (PL-x 608/2005), adoptat de Senat în condiţiile articolului 75 alin. (2) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată,  şi  trimis comisiei  pentru examinare, în 
fond, cu adresa  nr.PL-x 608 din 5 decembrie 2005, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ nr. 547/18.05.2005, punctul de vedere al Guvernului înregistrat la Biroul 
permanent al Senatului sub nr. 212/16.08.2005, avizul Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi nr. PL-x 608/14.12.2005  şi punctul de vedere al Guvernului exprimat 
prin Ministerul Sănătăţii înregistrat cu nr. 1268/06.01.2009 

 
  2. Proiectul de lege, în raport de obiectul şi conţinutul său, face parte din 
categoria legilor ordinare potrivit prevederilor articolului 73 din Constituţia 
României, republicată. 
 

3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut proiectul de lege menţionat în 
şedinţele 3 şi 4 februarie 2009. La şedinţele comisiei au participat 17 deputaţi din cei 
19 membri. Din partea Ministerul Sănătăţii a participat domnul secretar de stat 
Cristian-Anton Irimie. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
 4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate  şi familie propune plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru aprobarea 
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Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Acreditare 
a Spitalelor (PLx 608/2005), pentru următoarele argumente: 
 
 - proiectul de lege menţionat este anterior intrării în vigoare a Legii nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, care în articolul 175 alin. (4) prevede că 

atribuţiile, componenţa, modul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale de 

Acreditare  a Spitalelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 

Ministerului Sănătăţii  

 - dispoziţia prevăzută în articolul 175 alin.(4) din Legea nr. 95/2006 a fost 

adusă la îndeplinire prin Hotărârea Guvernului nr. 1148/2008 privind componenţa, 

atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare 

a Spitalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 9 

octombrie 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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