
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate şi familie       Nr. 28/ 164/12  septembrie  2012                           
 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

   Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative privind 

instituirea Zilei Naţionale a Ambulanţei din România (Plx 151/2011). 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 23 martie 2011, 

în calitate de primă Cameră sesizată, şi  trimisă Comisiei pentru sănătate şi 

familie, pentru examinare în fond, cu adresa  nr.Plx 151 din 28 martie 2011, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 

Legislativ nr.1500/13.12.2010, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi nr.Plx151/2011, avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 

precum şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.43231/03.09.2012. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 

parte din categoria legilor ordinare.  

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
RODICA NASSAR 
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Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru sănătate  şi familie          Nr. 28/164/12 septembrie 2012         
 
 

R A P O R T  
asupra propunerii legislative privind instituirea Zilei Naţionale a 

Ambulanţei din România (Plx 151/2011) 
 
 
 

  1. Cu adresa nr. Plx 151 din 28 martie 2011 Comisia pentru 
sănătate şi familie a fost sesizată, în fond, în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea 
propunerii legislative privind instituirea Zilei Naţionale a Ambulanţei 
din România (Plx 151/2011), respinsă de Senat în şedinţa din 23 martie 
2011, în calitate de primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ nr.1500/13.12.2010, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi nr.Plx151/2011, avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 
precum şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.43231/03.09.2012. 
  

 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor ordinare.  

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea zilei 

de 28 iulie ca zi liberă pentru personalul din Serviciile de Ambulanţă, iar 
pentru colegii care vor fi în tura de serviciu, întrucât activitatea Serviciilor 
de Ambulanţă se desfăşoară 24 de ore din 24, să fie retribuiţi ca şi în 
celelalte sărbători naţionale. 
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3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut propunerea legislativă 
menţionată în şedinţa din 11 septembrie 2012. La şedinţa comisiei au fost 
prezenţi 14 deputaţi din cei 17 membri ai comisiei.  La dezbateri a participat, 
în calitate de invitat, domnul Răzvan Vulcănescu, secretar de stat în cadrul 
Ministerului Sănătăţii. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de 
voturi .  
  

4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea  propunerii legislative privind 
instituirea Zilei Naţionale a Ambulanţei din România (Plx 151/2011), 
întrucât, pentru stabilirea unei zile libere trebuie să se respecte principiile 
prevăzute la art.3-9 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art.5 alin.(4) în care se 
precizează că se constituie în discriminare indirectă actele şi faptele 
întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute în Codul 
muncii. 

Totodată, prin Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură 
sanitară pentru anii 2008-2010, ziua de 7 aprilie – Ziua Mondială şi 
Naţională a Sănătăţii, a fost declarată ca nelucrătoare. 
  
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Livia Spînu – consilier parlamentar 
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