
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie      
Bucureşti, 24 aprilie 2017                   
Nr. 4c-8/209 
 

           
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 Legea Societăţii Naţionale 

de Cruce Roşie din România,  trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie 

spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Plx.699 din 19 octombrie 2015. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.univ.dr.Florin Buicu 
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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie    
Bucureşti, 24 aprilie 2017                      
Nr. 4c-8/209 
 
 
 

R A P O R T   
 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.139/1995 Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 

(Plx.699/2015) 
 
 
 

În conformitate cu prevederile  art.95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost 

sesizată spre dezbatere în fond,  cu propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.139/1995 Legea Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România,  trimisă cu adresa nr. Plx.699 

din 19 octombrie 2015. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

inţiativa legislativă  în şedinţa din 12 octombrie 2015. 

 
Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 
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La întocmirea prezentului raport,  comisia a avut în vedere: 
 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.496 din 

18.05.2015), cu observaţii şi propuneri; 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi (nr.Plx.699 din 3.11.2015); 

- avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

(nr.4c-7/753 din 28.10.2015); 

- avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului (nr.4c-6/369 din 23.02.2016); 

- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.4c-2/911 din 9.03.2016); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.871/MRP din 

24.02.2017). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 
nr.139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii 
unui timbru roşu, în valoare de 1 leu, care se va adăuga la preţul de 
vânzare al produselor din cadrul evenimentelor culturale, sportive, de 
divertisment, precum şi la cumpărarea truselor medicale de prim-ajutor şi 
a truselor medicale auto, fondurile astfel colectate fiind virate în contul 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România. 

 
Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 

19 aprilie 2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi  15 deputaţi din 

totalul de 19 membri. 

 
   La dezbaterile lucrărilor comisiei a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, dl.Dan 

Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare.  

 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie au  hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 

legislative din următoarele considerente: 

- în cuprinsul Legii nr.36/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România 

nr.139/1995 este prevăzut ca instituţiile de cultură, de divertisment şi 

sportive să perceapă pentru fiecare bilet vândut, un timbru al Crucii Roşii, 

reprezentând un procent de 1%, care se va adăuga la preţul de vânzare; 

- folosirea emblemei de către Societăţile Naţionale este 

prevăzută în „Regulamentul privind folosirea emblemelor de cruce roşie 

şi semilună roşie de către Societăţile Naţionale”, adoptat la Budapesta în 

noiembrie 1991, intrat în vigoare în anul 1992; 

- totodată, potrivit prevederilor art.15 din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, în cazul propunerilor de introducere a unor 

măsuri/politici/iniţiative legislative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, iniţiatorii trebuie să prezinte fişa financiară 

prevăzută la art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 
 

            PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR, 
 
    Conf.univ.dr.Florin Buicu                                            Dr.VASS Levente 
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