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   AVIZ 
   asupra 

propunerii legislative privind modificarea şi completarea OUG nr.162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere 
şi avizare, cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OUG nr.162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 
publice locale, trimisă cu adresa nr.Pl-x 173 din 13 aprilie 2016, înregistrată cu  nr. 4c-11/540 din 14 aprilie 
2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 5 
aprilie 2016. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
            Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul înfiinţării unor structuri organizatorice la nivelul autorităţilor administraţiei 
publice locale sau la nivelul spitalelor subordonate acestora, care să coordoneze şi monitorizeze activitatea 
cabinetelor medicale şcolare. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 19 aprilie 2016. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, avizul 
nefavorabil al Consiliului Economic şi Social transmis prin adresa cu nr.3801 din 15 decembrie 2015 şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.1367 din 29 decembrie 
2015. 

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la această iniţiativă legislativă.  
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative. Soluţiile preconizate nu respectă cerinţele de calitate a legii sub 
aspectul clarităţii şi preciziei normei, cerinţe prevăzute de art.36 alin.(1) din Legea nr.24/2000. Iniţiativa 
legislativă se circumscrie obiectului de reglementare al Legii nr.195/2006. Nerespectarea acesteia ar putea crea 
premisele existenţei unor vicii de neconstituţionalitate. Intervenţiile legislative nu sunt corelate cu dispoziţiile 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
                                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
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Consilier parlamentar,       
Rodica Penescu   
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