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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 

Bucureşti, 15.05.2018 
Nr. 4c-2/236 

 Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

Bucureşti, 15.05.2018 
Nr. 4c-7/365 

CĂTRE 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTA ȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare, transmis 
comisiilor cu adresa nr. PLx 138/2018 din 26 martie 2018 pentru dezbatere pe fond, în 
procedură de urgenţă. 

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

  

PREŞEDINTE, 

Marius - Constantin BUDĂI 

 

PREŞEDINTE, 

Adrian SOLOMON 
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PLx 138/2018 

 
R A P O R T      C O M U N 

asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul 

încadrat în unităţile sanitare 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare, transmis cu adresa  

nr. PLx 138/2018 din 26 martie 2018 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-2/236, respectiv   

4c-7/365. 

 



3 

 

La întocmirea raportului comun s-au avut în vedere avizele favorabile 

transmise de către Consiliul Legislativ, Comisia pentru sănătate și familie şi Comisia 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 martie 2018. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care să 

permită menținerea finanțării, și după data de 1 ianuarie 2018, a influențelor financiare 

determinate de creșterile salariale ale personalului încadrat în unitățile sanitare publice, 

inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ - teritoriale, aflate în relație 

contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care, până la data de 31.12.2017 se 

suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la o 

poziție distinctă, respectiv de la titlul VI "Transferuri între unități ale administrației 

publice - transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale." 

 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru buget finanțe și bănci au examinat proiectul de lege şi documentele conexe, în 

şedinţa din data de 15 mai 2018, iar membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, în ședința din 17 aprilie 2018. 
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La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci și-au înregistrat prezența 

un număr de 24 deputați din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială un număr de 20 deputaţi din totalul de 22 de membri. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice și ai Ministerului Sănătății. 

 

 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 

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

categoria legilor ordinare. 

             
PREŞEDINTE, 

Marius - Constantin BUDĂI 
 
 
 
 

  PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 

SECRETAR, 
Marilen - Gabriel PIRTEA 

 SECRETAR, 
Violeta RĂDUŢ 

 
 

 

 

 

 

Şef serviciu  Giorgiana Ene 
Expert parlamentar Cristina Dicu 

 

Consilier parlamentar 
Lidia Vlădescu 
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