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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
   DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                    București, 13 decembrie 2021 
                   Nr.4c-13/807/13.10.2021  
                   PLx. 407/2021 

 
A V I Z  

asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.66/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu 

elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor 

de desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi pentru abrogarea unor 

acte normative 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, 

în procedură de urgență , cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.66/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu 

elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgenţă şi pentru simplificarea procedurilor de 

desemnare ale unităţilor sanitare ca operatori medicali, precum şi pentru abrogarea unor acte 

normative, trimis cu adresa nr. PLx. 407 din 4 octombrie 2021, înregistrat la Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/807 din 13 octombrie 2021. 

Camera Deputaților  este Cameră decizională, în conformitate cu  dispozițiile art.75 

alin.(1) din Constituția României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă, în ședința 

din 27 septembrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.126/2003, precum şi abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.88/2005, şi a Ordonanţei de 

urgenţă nr.91/2011. Intervenţiile legislative vizează, asigurarea cadrului normativ coerent şi unitar 

în ceea ce priveşte desemnarea operatorilor aeromedicali prin hotărâre a Guvernului, şi crearea 
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premiselor eficientizării misiunilor aeromedicale prin eliminarea situaţiilor, cunoscute în practică, 

în care operatorul aeromedical desemnat se află în imposibilitatea asigurării de personal medical 

pentru misiunile de salvare. În acest caz, operatorii medicali desemnaţi încheie protocoale de 

colaborare cu unităţi sanitare, care, prin personalul propriu din unităţile şi compartimentele de 

primiri urgenţe, vin în compunerea echipajelor medicale ale operatorului medical desemnat.  

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 13 decembrie 2021, potrivit art. 62 și 131 

alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină 

și imunități au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în 

vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.496 din 29 iunie 2021 și 

avizul favorabil al Consiliului Economic și Social transmis prin adresa cu nr. 4 972 din 29 iunie 

2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
Laura-Cătălina Vicol Ciorbă László-Zsolt Ladányi 


