
 

 
 
 
 

Parlamentul  României 
 
        COMISIA PENTRU MUNCĂ                                 COMISIA PENTRU SĂNĂTATE 
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Către 
BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar  asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PLx 68/2011) şi a propunerii legislative 

privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 

decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţi (Plx 444/2011), care au fost 

retrimise Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru 

sănătate şi familie , cu adresa nr. PLx 68, Plx 444  din 12 octombrie 

2011, în vederea întocmirii unui raport suplimentar. 

 

Menţionăm că cele două proiecte de acte normative au fost retrimise 

comisiilor în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE,              PREŞEDINTE, 

 
        Victor Paul Dobre                  Rodica Nassar                  
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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii  

(PLx 68/2011) 
şi a propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006  
privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx 444/2011)
 
 
 

În temeiul art.70  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PLx 68/2011) şi  propunerea legislativă 

privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 

decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţi (Plx 444/2011), au fost retrimise 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei pentru sănătate şi 

familie în vederea întocmirii unui raport suplimentar cu adresa nr. PLx 68, 

Plx 444  din 12 octombrie 2011, în vederea reexaminării şi întocmirii unui 

raport suplimentar. 
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În urma rediscutării în şedinţa comună din 18 octombrie 2011, 

membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi (17 voturi 

împotrivă), menţinerea soluţiilor iniţiale,  exprimate în raportul depus 

cu nr.28/209, respectiv nr. 27/418 din 26 septembrie 2011, astfel: 

- adoptarea proiectului de Lege cu amendamente, în sensul respingerii 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 ( PLx 68/2011); 

- respingerea propunerii legislative ( Plx 444/2011). 

 

Iniţiativele legslative fac parte din categoria legilor ordinare, 

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, la dezbateri a participat, din partea Ministerului Sănătăţii, 

domnul Cristian Anton Irimie – secretar de stat. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 
 

PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE, 
                 Victor Paul Dobre                Rodica Nassar  
      
 
 
 
   SECRETAR,    SECRETAR,  
         Kerekes Károly                    Ion Burnei                      
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena Mesaroş                                       Şef birou Gheorghe Marinescu 
   
 
       
Consilier parlamentar Decebal Stănescu                 Consilier parlamentar Florin Danciu 
Consilier parlamentar Monica Rallu Curta                         Consultant palamentar Cristina Bologan 
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