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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea 

măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către 

Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia (PLx 669/2011),  

adoptat de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2011, în calitate de primă Cameră 

sesizată şi retrimis Comisiei pentru sănătate şi familie pentru reexaminare, în 

fond,  cu adresa nr.PL-x 669 din 8 mai 2012 , Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională şi care înlocuieşte raportul nr.28/76/11 aprilie 2012 . 

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

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul 

unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din 
subordinea acestuia (PLx 669/2011) 

 

 

1. În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, raportul nr.28/76/11 aprilie 2012 asupra   proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru 
stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu 
paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia 
(PLx 669/2011) a fost retrimis Comisiei pentru sănătate şi familie prin adresa 
nr.PLx669 din 8 mai 2012 în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

La întocmirea raportului , Comisia pentru sănătate şi familie a avut în 
vedere: 

-  avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.922/24.08.2011) ; 
-  avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi                     

(nr.PL-x 669/06.12.2011); 
-  avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.543/20.12.2011); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic (nr.26/513/07.12.2011); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

(nr.27/600/02.04.2012) ; 
- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii (nr.EN/404/15.02.2013) . 
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2. 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. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea măsurilor 

privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul 
Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia, cu scopul de a se permite 
controlul mixt alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi reprezentanţi 
ai ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în vederea eficientizării 
activităţii de control. În acest sens, activităţile specifice în domeniul financiar, în 
domeniul resurselor umane, al normării, organizării şi salarizării vor putea fi 
controlate şi vor exista modalităţi de îndrumare, remediere a eventualelor 
nereguli constatate, precum şi sancţionarea acestora, după caz. 

 

3. În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
sănătate şi familie au dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 19 februarie 
2013.  La lucrările comisiei au fost prezenţi  18 deputaţi, din totalul de 20 
membri ai comisiei. La dezbateri  a participat, în conformitate cu prevederile 
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, dl.Răzvan Vulcănescu, 
subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii . 

 
 Raportul înlocuitor al comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi . 

 
4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie  propune 

Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind 
verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul 
Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia, în forma prezentată de către 
Senat. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Gheorghe Marinescu– şef birou 
Cristina Bologan – expert  parlamentar 
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