
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie              Nr. 28/ 407/20   octombrie  2004

BIROULUI PERMANENT
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 a Societăţii

Naţionale de Cruce Roşie din România  ( PLX nr.569/2004 ) , care însoţeşte

raportul nr.28/388/7 octombrie 2004.

La întocmirea raportului suplimentar, comisia a avut în vedere avizul

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.530/29.09.2004, precum şi punctele de

vedere ale Ministerului  Finanţelor Publice nr.54343/27.09.2004 şi

nr.54482/7.10.2004.

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

categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile articolului 76 alineatul

(2) din Constituţia României, republicată.

                PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR,

 DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM            DEP.FARM.ION BURNEI
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                     Nr. 28/407/20  octombrie 2004

RAPORT SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 a

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România   ( PLX nr.569/2004 )

În şedinţa din 12.10.2004 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la comisia sesizată în fond a proiectului
de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România
( PLX nr.569/2004 ), pentru reexaminare şi întocmirea unui raport suplimentar.

Comisia pentru sănătate şi familie , în urma reexaminării raportului nr.28/388/7 octombrie 2004 asupra proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România ( PLX
nr.569/2004 ), precum şi a avizului Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.530/29.09.2004 şi a punctelor de vedere ale
Ministerului  Finanţelor Publice nr.54343/27.09.2004 şi nr.54482/7.10.2004 , a procedat la întocmirea raportului
suplimentar.



Proiectul de lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.
În acest sens, conform propunerii care a fost formulată în şedinţa din 13 octombrie 2004, Comisia pentru sănătate şi

familie , în unanimitate, a hotărât să supună spre aprobare Plenului Camerei Deputaţilor raportul suplimentar, cu următorul
amendament:
Anexă

Nr.
crt.

Nr.
poziţiei

din
raportul

iniţial

Articolul
(text din proiectul de lege)

Text adoptat de Comisie
( autorul amendamentului )

Motivare Camera
Decizională

0. 1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. Pct.8

“8. Articolul 20 va avea
următorul cuprins:

“Art.20. – (1) În cursul
lunilor mai şi septembrie, toate
instituţiile de cultură, de
divertisment şi organizaţiile
sportive sunt obligate să
perceapă un timbru al Crucii
Roşii pentru fiecare bilet vândut
pentru evenimente culturale, de
divertisment şi sportive
( concerte, festivaluri,
spectacole, filme la

Se propune ca pct.8, care
devine pct.9,să se reformuleze
după cum urmează:

“9. Articolul 20 va avea
următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Nemodificat. Lunile mai şi
septembrie sunt, în
mod tradiţional, lunile
Crucii Roşii.

Camera
Deputaţilor.



0. 1. 2. 3. 4. 5.

3

cinematografe, meciuri sportive
de nivel local, naţional şi
internaţional etc.), reprezentând
un procent de   0,3 %, care se
va adăuga la preţul de vânzare.

(2) Din asigurarea auto
obligatorie de răspundere
civilă, un procent de 0,5 % va
fi plătit anual Societăţii
Naţionale de Cruce Roşie din
România pentru finanţarea
cursurilor de prim ajutor, în
vederea acordării serviciilor
de prim ajutor, cu scopul de a
dimuna consecinţele
accidentelor rutiere.

(3) Anual, în cursul lunilor
Crucii Roşii, Societatea
Naţională de Cruce Roşie din
România va organiza campanii
de colectă de fonduri.

(4) Persoanele fizice şi
juridice care vând biletele

(2) Se propune să se
elimine.

(2) Anual, în cursul lunilor
Crucii Roşii, Societatea
Naţională de Cruce Roşie din
România va organiza
campanii de colectă de
fonduri.

(3) Persoanele fizice şi
juridice care vând biletele

Pentru asigurarea
unei surse stabile şi
continue de finanţare.

Prin renumerotare.

Idem.
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prevăzute la alin.(1) au
obligaţia să imprime pe fiecare
bilet menţiunea Contribuţia
pentru Crucea Roşie Română.

(5) Fondurile menţionate vor
fi colectate şi virate în contul
Societăţii Naţionale de Cruce
Roşie din România, trimestrial.

(6) Ministerul Finanţelor
Publice în colaborare cu
Societatea Naţională de Cruce
Roşie din România va emite
norme metodologice privind
contabilizarea şi plata
contribuţiilor prevăzute în
prezentul articol.”

prevăzute la alin.(1) au
obligaţia să imprime pe fiecare
bilet menţiunea Contribuţia
pentru Crucea Roşie Română.

(4) Fondurile menţionate
vor fi colectate şi virate în
contul Societăţii Naţionale de
Cruce Roşie din România,
trimestrial.

(5) Societatea Naţională
de Cruce Roşie din România
va emite norme
metodologice cu avizul
Ministerului Finanţelor
Publice .”

Autori: Comisia pentru
sănătate şi familie şi Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci.

Idem.

Prin renumerotare.
Acest atribut aparţine

Societăţii Naţionale de
Cruce Roşie din
România .

                PREŞEDINTE,                                                                                                                       SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                                                DEP.FARM.ION BURNEI


