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Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative privind 
aprobarea obiectivului de investiţii "Spitale pentru România", trimis Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru sănătate și familie, spre dezbatere pe fond, 
prin adresa nr. PLx.260 din 3 iunie 2019, Camera Deputaților fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                                  PREȘEDINTE, 
 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                                      Dr. Nelu TĂTARU 
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RAPORT COMUN 
 

asupra propunerii legislative privind aprobarea obiectivului  
de investiţii "Spitale pentru România" 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisia pentru sănătate și familie  au fost sesizate, prin 
adresa nr. PLx.260 din 3 iunie 2019, spre dezbatere pe fond, cu propunerea 
legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii "Spitale pentru România". 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în ședința din 29 mai 2019. 
    La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, avizele negative ale Consiliului Economic și Social, Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului și punctele de vedere negative ale Guvernului. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 
executării obiectivului de investiţii „Spitale pentru România”, prin construirea a opt 
spitale regionale, pentru creşterea accesului la servicii spitaliceşti de nivel înalt şi la 
costuri eficiente pentru cetăţeni, în special a celor din grupurile vulnerabile. 
Totodată, se instituie obligaţia Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii, de 
a înfiinţa o societate pe acţiuni, cu personalitate juridică, de interes strategic 
naţional, având ca obiect de activitate proiectarea, construirea şi dotarea 
respectivului obiectiv de investiţii și denumită Compania Națională pentru 
Construirea Spitalelor Regionale – S.A. 

În conformitate cu prevederile art. 62, 64 și 131 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 



Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și cei ai Comisiei pentru sănătate și familie au 
examinat propunerea legislativă în şedinţe separate, cu prezență fizică și online.     

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut propunerea 
legislativă în şedinţa din data de 8 iunie 2021. La lucrările comisiei şi-au înregistrat 
prezenţa 25 de deputaţi, din totalul de 25 de membri. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci  a examinat propunerea legislativă în 
ședința din 16 februarie 2022. La lucrările comisiei, deputații şi-au înregistrat 
prezenţa conform listei de prezenţă. 
   La dezbaterea acestui proiectul de lege a participat, în calitate de invitat, 
doamna Dochiana Bejan, consilier al Secretarului de Stat Vass Levente, din cadrul 
Ministerului Sănătății. 
  În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere a propunerii 
legislative privind aprobarea obiectivului de investiţii "Spitale pentru România", din 
următorul considerent: 
  - În punctul de vedere al Consiliului Legislativ se precizează faptul că 
"Spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății se înființează și, 
respectiv, se desființează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Sănătății. 
Spitalele din rețeaua sanitară proprie a ministerelor și instituțiilor publice, altele decât 
cele ale Ministerului Sănătății, se înființează și, respectiv, se desființează prin 
hotărâre a Guvernului, inițiată de ministerul sau instituția publică respectivă, cu 
avizul Ministerului Sănătății". Astfel, prezenta propunere legislativă contravine 
principiului separației puterilor în stat, prin adoptarea acesteia Parlamentul intrând în 
sfera de competență a autorității executive. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE,         
 

    Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                              
                      
                       SECRETAR,                                          

                    PREȘEDINTE, 
 

Dr. Nelu TĂTARU  
 

SECRETAR,  
 

            Iulius – Marian FIRCZAK                          Liviu – Ioan BALINT       
            
 
 
Şef serviciu,                                                                                                                     Consilier parlamentar, 
Giorgiana Ene                                                                                                                                                  Rozalia Bucur 
                                                                                                                                              
Consilier,  
Simina Alexandra Mocanu 
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