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Vă înaintăm alăturat raportul comun 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 trimisă Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei 

pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Plx 173/2016  din 13 

aprilie 2016. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREȘEDINTE,    PREŞEDINTE, 
 

Victor Paul DOBRE   Conf.Dr.Florin BUICU 
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Plx173/2016 
 
 

RAPORT  COMUN   
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 temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru 
sănătate şi familie au fost sesizate spre dezbatere în fond,  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. Plx 173/2016 din 13 aprilie 2016. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

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

Consiliului Legislativ  a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 
avizului nr.1367 din 29.12.2015. 

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctului de 
vedere nr.793 din 21.04.2016. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008, în sensul înfiinţării unor structuri 
organizatorice la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale sau la nivelul 
spitalelor subordonate acestora, care să coordoneze şi să monitorizeze activitatea 
cabinetelor medicale şcolare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  Comisiile au examinat iniţiativa legislativă în ședințe separate. 
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Membrii Comisiei pentru  sănătate și familie au examinat inițiativa legislativă în 
şedinţa din 26 aprilie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenţi  18 deputaţi din 
totalul de 19 membri. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 
dezbătut proiectul de lege în ședința din 14 iunie 2016. La lucrările Comisiei au fost 
prezenţi 17 deputaţi din totalul de 21 membri. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul 
Camerei  Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu - subsecretar de stat și doamna 
Corina Teodor - consilier din cadrul Ministerului Sănătăţii și domnul Cezar Soare - 
secretard e stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice . 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au  hotărât, cu unanimitate de voturi, 
respingerea 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 întrucât iniţiativa 
legislativă conţine prevederi care se vor aplica doar pentru o parte a dispensarelor 
medicale şcolare, în speţă pentru acelea care aparţin autorităţilor publice locale care au 
preluat şi unităţi sanitare cu paturi. În prezent există autorităţi locale care au refuzat 
preluarea unor spitale, astfel încât instituirea unei asemenea reglementări ar conduce la 
discriminări în ceea ce priveşte organizarea activităţii de medicină şcolară. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare .  

  
 
 

PREȘEDINTE,    PREŞEDINTE, 
 

Victor Paul DOBRE   Conf.dr.Florin BUICU 
             
 
   SECRETAR,        SECRETAR,  
 
   Radu BABUȘ  Conf.dr. Camelia BOGDĂNICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sef serviciu, Sofia Chelaru        Sef birou, Gheorghe Marinescu  
Consilier  parlamentar, Nicoleta Toma        Consilier  parlamentar, Cristina Bologan  
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