
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 28/ 224 / 10 iunie  2004 

BIROULUI PERMANENT 
AL

CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm , alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2004pentru

abrogarea alineatului (5) al art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002

privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

(PLX nr.318/2004) , trimis comisiei pentru examinare, în fond,  în procedură

de urgenţă, cu adresa nr.PLX 318 din 26 mai 2004 şi adoptat de  Senat în

şedinţa din 19 mai 2004 , Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele Comisiei

pentru buget, finanţe şi bănci nr.340/1.06.2004, Comisiei juridice, de disciplină

şi imunităţi nr.PLX 318/31.05.2004, Comisiei pentru administraţie publică,

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  nr.26/1884/9.06.2004, precum şi

avizul Consiliului Legislativ nr.733/29.04.2004 .

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

categoria legilor ordinare , potrivit prevederilor articolului 76 alineatul (2) din

Constituţia României, republicată.

                   PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR,

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

sanatate



Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                            Nr. 28/ 224  / 10 iunie  2004

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2004 pentru abrogarea
alineatului (5) al art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de

interes judeţean şi local   (PLX nr.318/2004)

1. Cu adresa nr.PLX 318 din 26 mai 2004, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea , în fond,
în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.27/2004pentru abrogarea alineatului (5) al art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea
unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local    (PLX nr.318/2004) , adoptat de  Senat în şedinţa din 19 mai
2004 , Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.340/1.06.2004,
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PLX 318/31.05.2004, Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic  nr.26/1884/9.06.2004, precum şi avizul Consiliului Legislativ nr.733/29.04.2004  .

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.1 alin.(5)  din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002
privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.99/2004 . Proiectul de lege cuprinde prevederi privind trecerea terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea
spitalelor clinice şi universitare, ca unităţi publice, în administrarea consiliilor judeţene, consiliilor locale sau a consiliului
general al municipiului Bucureşti. 



Faţă de cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de
lege cu amendamentele care fac obiectul raportului.

2. Proiectul de lege face parte din  categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor articolului 76 alineatul (2) din
Constituţia României, republicată.

3. La lucrările comisiei din data de 8 mai  2004 , din totalul de 16 membri, au fost prezenţi 15 deputaţi. 
Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate.
5. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată şi art.86 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, este de competenţa decizională a
Camerei Deputaţilor.

I. Amendamente admise

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele
amendamente:

Nr.
crt.

Textul iniţial Text propus de Comisie
( autorul amendamentului )

Motivare Camera
decizională

0. 1. 2. 3. 4.
1. Titlul legii

“Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.27/2004 pentru abrogarea
alineatului (5) al art.1 din Ordonanţa
Guvernului nr.70/2002 privind
administrarea unităţilor sanitare
publice de interes judeţean şi local “

Nemodificat. Camera
Deputaţilor.



0. 1. 2. 3. 4.

3

2. Articolul unic

“Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.27/2004 pentru abrogarea
alineatului (5) al art.1 din Ordonanţa
Guvernului nr.70/2002 privind
administrarea unităţilor sanitare
publice de interes judeţean şi local,
publicată în Monitorul Oficial al
României , Partea I, nr.395 din 4 mai
2004.”

( text proiect de lege )

Articolul unic din proiectul de
lege va avea următorul curpins:

 “Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.27/2004 pentru abrogarea
alineatului (5) al art.1 din Ordonanţa
Guvernului nr.70/2002 privind
administrarea unităţilor sanitare
publice de interes judeţean şi local,
publicată în Monitorul Oficial al
României , Partea I, nr.395 din 4 mai
2004,  cu următoarele modificări:”

Pentru respectarea
normelor de tehnică
legislativă.

Camera
Deputaţilor.

3. Titlul ordonanţei

“ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru abrogarea alineatului (5) al
articolului 1 din Ordonanţa
Guvernului nr.70/2002 privind
administrarea unităţilor sanitare
publice de interes judeţean şi local”

(text ordonanţă de urgenţă )

   Titlul ordonanţei de urgenţă va
avea următorul cuprins:

“ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea alin. (5) al art.1
din Ordonanţa Guvernului
nr.70/2002 privind administrarea
unităţilor sanitare publice de interes
judeţean şi local”

În conformitate cu
modificarea propusă la
pct.4 din prezentul
raport.

Camera
Deputaţilor.



0. 1. 2. 3. 4.

4

4. Articolul unic
“Articol unic. – Alineatul (5) al

articolului 1 din Ordonanţa
Guvernului nr.70/2002 privind
administrarea unităţilor sanitare
publice de interes judeţean şi local,
publicată în Monitorul Oficial al
României , Partea I, nr.648 din 31
august 2002, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.99/2004,
se abrogă.”

( text ordonanţă de urgenţă)

Articolul unic . - Alineatul (5) al
articolului 1 din Ordonanţa
Guvernului nr.70/2002 privind
administrarea unităţilor sanitare
publice de interes judeţean şi local,
publicată în Monitorul Oficial al
României , Partea I, nr.648 din 31
august 2002, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr.99/2004,
se modifică şi va avea următorul
cuprins :

“(5) Terenurile şi clădirile în care
îşi desfăşoară activitatea spitalele
clinice şi spitalele universitare sunt
proprietate publică a statului şi se
dau în administrarea consiliilor
judeţene, respectiv Consiliul
General al Municipiului Bucureşti,
după caz. Schimbarea destinaţiei
acestor unităţi sanitare publice se
face, în condiţiile prevăzute la
alin.(2), numai cu aprobarea
consiliului de administraţie.
Consiliile judeţene,  respectiv
Consiliul General al Municipiului
Bucureşti nu pot percepe taxe şi 

Pentru buna
funcţionare şi
protejarea intereselor
acestor categorii de
spitale care acordă
asistenţă medicală de
înaltă performanţă atât
în teritoriu cât şi în
extrateritoriu.

Camera
Deputaţilor.



0. 1. 2. 3. 4.

5

chirii asupra terenurilor şi
clădirilor în care îşi desfăşoară
activitatea spitalele clinice şi
spitalele universitare.”

Autori: dl.dep.prof.dr.Mircea
Ifrim (Grupul Parlamentar al PRM),
dl.dep.farm.Ion Burnei (Grupul
Parlamentar al PSD )     şi doamna
dep.dr.Ana Florea (Grupul
Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale) .

În cursul dezbaterilor nu s-au  înregistrat  amendamente respinse.

                       PREŞEDINTE,                                                                                                  SECRETAR,

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