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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

 

 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 
ŞI IMUNITĂŢI  
Nr. 4c-13/707/2018 
Bucureşti, 6 noiembrie 2018 
 
Nr.  Plx 416/2018 

 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. 4c-7/352/2018 
 
 
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea 

activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimis 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului, cu adresa nr. PL- x 416 din 3 septembrie 2018 şi înregistrată cu nr. 

4c-13/707 din 5 septembrie 2018, respectiv cu nr. 4c-6/182/2018. 

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

legilor organice. 

 

                  PREŞEDINTE,                                       PREŞEDINTE,                                       

                Nicuşor HALICI                               Florin Claudiu ROMAN 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
  

 

 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ                                                                                                 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE,  
                   ŞI IMUNITĂŢI                                                                                                                     PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.4C-13/707                                                                                                                                             Nr. 4C-7/352 
Bucureşti, 6 noiembrie 2018 

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii 
Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 
(PLx.416/2018) 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
adresa nr. PL x. 416 din 3 septembrie 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă,  cu proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 27 iunie 2018. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 496 din 23 mai 2018. 
Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil proiectul de lege ; 

 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare schimbarea destinaţiei unui imobil şi transferul unui alt imobil din domeniul 
privat al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi în 
administrarea Serviciului Român de Informaţii. Totodată, se preconizează modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, în sensul abilitării regiilor 
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autonome de a înfiinţa unităţi sanitare private, în scopul valorificării în condiţii de eficienţă a bazelor materiale existente în patrimoniul acestora. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat 
proiectul de lege în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 23 octombrie 2018. 
Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 21 deputaţi.La lucrările 
Comisiei a participat, în baza prevederilor art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
doamna Mirela Pavel - director juridic din cadrul Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 6 noiembrie 2018.  

La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă. 
În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi  adoptarea proiectului de Lege  pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu amendamente admise prezentate în Anexa la 
prezentul raport. 

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

 
PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE, 

                                                           
                                                         Nicuşor HALICI                                          Florin Claudiu ROMAN 

 
 
 

                                                           SECRETAR,                                                          SECRETAR, 
 

    Aida Cristina CĂRUCERU           Simona BUCURA-OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Consilier parlamentar, Alexandra Muşat                                                                                                                                                                                                                      Consilier parlamentar, Nicoleta Toma      
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
Crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Amendamente propuse 
 

Motivare  

1.   Titlul legii  
LEGE 

Pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă  a Guvernului 

nr.42/2018 privind 
eficientizarea activităţ ii  Regiei 

Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de 
Stat" şi  pentru modificarea ş i  
completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 

sănătăţii  
 

Nemodificat 
 

 

2.    Articol unic: Se aprobă 
Ordonan ţa de urgen ţă  a 
Guvernului nr.42 din 24 mai 2018 
privind eficientizarea activităţii  
Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de 
Stat" ş i  pentru modificarea ş i  
completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii ,  publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 
29 mai 2018. 
 

 Articol unic: Se aprobă 
Ordonan ţa de urgenţă  a 
Guvernului nr.42 din 24 mai 
2018 privind eficientizarea 
activităţi i  Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" şi  pentru 
modificarea şi  completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii ,  publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 446 din 29 mai 2018, cu 
următoarele modificări: 

 

 

3.  Titlul Ordonanţei 
Ordonan ţa de urgenţă  a 
Guvernului privind 

 Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Amendamente propuse 
 

Motivare  

eficientizarea activităţi i  
Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat" şi  pentru 
modificarea şi  completarea 
Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţi i  
 

4.   Art.1. - Se aprobă 
schimbarea destinaţiei imobilului 
prevăzut în anexa nr.1, din imobil cu 
destinaţie de sediu pentru instituţii 
publice în imobil destinat activităţii 
economice. 
 

 Nemodificat  

5.   Art. 2. - (1) Se aproba 
transmiterea bunului imobil, având 
datele de identificare prevăzute în 
anexa nr. 2, din domeniul privat al 
statului şi din administrarea Regiei 
Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat" 
în domeniul public al statului şi în 
administrarea Serviciului Român de 
Informaţii, anexa nr.4 la Hotărârea 
Guvernului nr.60/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea Regiei 
Autonome „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat” 
modificându-se în corespunzător 
  (2) Se aprobă plata de la 
bugetul de stat, prin bugetul aprobat 
pe anul 2018 Serviciului Român de 
Informaţii, a sumei de 184 mii lei 

 Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Amendamente propuse 
 

Motivare  

reprezentând valoarea de inventar, 
inclusiv TVA, a investiţiilor şi 
modernizărilor prevăzute în anexa 
nr. 2, realizate la imobilul prevăzut 
alin. (1) de către Regia Autonoma 
„Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” din fondurile 
proprii. 
 (3) Imobilul prevăzut la 
alin. (1), cu investiţiile şi 
modernizările încorporate, se predă 
pe bază de protocol de predare-
preluare încheiat între părţile 
interesate în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 

6.   Art. 3. - Anexele nr. l şi 2 fac 
parte integrantă din prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 
 

 Nemodificat  

7.   Art. 4. - Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 652 
din 28 august 2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

 Nemodificat  

8.  1. Alineatul (10) al 
articolului 172 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

”(10) Se asimilează spitalelor 

 Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Amendamente propuse 
 

Motivare  

private şi unităţile sanitare private 

infiinţate în cadrul unor regii 

autonome, asociaţii şi fundaţii sau al 

unor societăţi reglementate de Legea 

nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, care acordă servicii 

medicale spitaliceşti”. 

9.   
 
 2. După articolul 172 se 
introduce un nou articol, art.1721, 
cu următorul cuprins: 
 “Art. 1721. - (1) Regiile 
autonome pot infiinta unităţi 
sanitare private cu personalitate 
juridică, în scopul furnizării de 
servicii medicale. 
 
 
 
 
 
 (2) Unităţile sanitare private 
prevăzute la alin. (1) se înfiinţează 
prin hotărâri ale consiliilor de 
administraţie ale regiilor autonome, 
cu avizul favorabil al Ministerului 
Sanatăţii. 
 (3) Structura organizatorică a 

  1. La articolul 4 punctul 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 2. După articolul 172 se 
introduce un nou articol, art.1721, cu 
următorul cuprins: 
 “Art. 1721. - (1) Regiile 
autonome pot infiinta unităţi sanitare 
private cu sau fără personalitate 
juridică, în scopul furnizării de servicii 
medicale. 

 
Autor: Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

Nemodificat 

Textul propus ofera o 
reglementare care se află în 
armonie şi congruenţă cu 
toate celelalte texte de lege 
curpinse în actele normative 
incidente în domeniul 
organizării şi funcţionarii 
regiilor autonome, 
permiţând alegerea ambelor 
opţiuni, atât funcţionarea cu 
personalitate juridică, cât şi 
funcţionarea fară 
personalitate juridică. 

Mai mult de atât, înfiinţarea 
unităţilor sanitare private 
fără personalitate juridică ar 
fi oportună din punct de 
vedere economic, 
determinat de faptul că 
această formă de organizare 
şi funcţionare nu implică 
alocarea de fonduri 
suplimentare şi constituirea 
unui capital social al 
patrimoniului statului, 
distinct pentru crearea 
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă Text adoptat de Senat Amendamente propuse 
 

Motivare  

unităţilor sanitare private prevăzute 
la alin. (1) se aprobă de consiliile de 
administraţie ale regiilor autonome, 
cu avizul Ministerului Sanatăţii. 
 

structurii unităţilor sanitare 
private. In acest sens, 
activitatea desfasurata va fi 
inclusă în bugetul regiei 
autonome, prin atribuirea 
unei file separate destinată 
exclusiv unităţilor sanitare 
private, fapt ce permite 
gestionarea şi alocarea de 
fonduri necesare 
desfăşurării activităţii în 
permanenţă, în conformitate 
cu nevoile survenite pentru 
buna funcţionare a 
unităţilor. 

Nu în ultimul rând, 
oportunitatea înfiinţării 
acestor unităţi fără 
personalitate juridică este 
reprezentată de faptul ca 
Statul, prin reprezentanţii 
aleşi în Consiliul de 
Administraţie, pot avea un 
control direct asupra 
modului de getsionare a 
activităţii şi a patrimoniului 
statului. 

 

10.  Anexa nr. 1  
 

 Nemodificat  

11.  Anexa nr. 2  
(din Ordonanţa de urgenţă este 
ataşată la pagina 9 din prezentul 
raport) 
 

 Anexa nr. 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
(modificată este ataşată la pagina 10 
din prezentul raport) 
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ANEXA nr.2 
din Ordonanţa de urgenţă 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI  
care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului  

Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii 
 
 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite imobilul 

Persoana juridică 
la care se 

transmite imobilul 

Cod de 
clasificare 

Caracteristicile tehnice 
ale imobilului care se 

transmite 

Valoarea de 
inventar 

Valoarea de 
inventar a 

investiţiilor şi 
modernizărilor, 

inclusiv TVA 

Caracteristicile 
tehnice ale 

investiţiilor şi 
modernizărilor 

 
 

Str.Furnica nr.      
50, Oraşul Sinaia, 

jud. Prahova,  
LOT 2 

Statul român,  
din administrarea 
Regiei Autonome 

"Administraţia 
Patrimoniului  

Protocolului de 
Stat", Bucureşti, 

strada Moliere nr. 6-
8, sector 1 

CUI 2351555 
 

 
 

Statul român,        
în administrarea 

Serviciului Român 
de Informaţii 
CUI 4204291 

 
 
 
 

8.19.01  

Nr. cadastral 24670-C1-U2 
Sutilă totală de 172,10 mp  

Teren cotă indiviză  
de 221 mp 

Lot 2 compus din  
Parter: cam. 1-4 cu  

Sutilă de 49,15 mp şi  
Mansardă: cam. 1-12 cu 

Sutilă de 122,95 mp 

 
 
 
 

1.390.897,45 lei 

 
 
 
 

184 mii lei 

Investiţia (lucrarea) de 
bază - TOTAL 
150.861,40 lei 

 
Organizare de şantier - 
TOTAL 3.017,23 lei 

 
Total valoare (exclusiv 
TVA) 153.878,63 lei 
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ANEXA nr.2 
Modificată 

 
 
 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUI  
care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului  

Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii 
 
 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite imobilul 

Persoana juridică 
la care se 

transmite imobilul 

Cod de 
clasificare 

Caracteristicile tehnice ale 
imobilului care se transmite 

Valoarea de 
inventar 

Valoarea de 
inventar a 

investiţiilor şi 
modernizărilor, 

inclusiv TVA 

Caracteristicile 
tehnice ale 

investiţiilor şi 
modernizărilor 

 
 

Str.Furnica nr.      
50, Oraşul Sinaia, 

jud. Prahova,  
LOT 2 

Statul român,  
din administrarea 
Regiei Autonome 

"Administraţia 
Patrimoniului  

Protocolului de 
Stat", Bucureşti, 

strada Moliere nr. 6-
8, sector 1 

CUI 2351555 

 
 

Statul român,        
în administrarea 

Serviciului Român 
de Informaţii 
CUI 4204291 

 
 
 
 

8.19.01  

Nr. cadastral 24670-C1-U2 
Suprafaţă utilă totală de 

172,10 mp  
Teren cotă indiviză  

de 221 mp 
Lot 2 compus din  

Parter: cam. 1-4 cu  
Suprafaţă utilă de 49,15 mp 
şi  Mansardă: cam. 1-12 cu 

Suprafaţă utilă de 122,95 mp 

 
 
 
 

139.190,96 lei 

 
 
 
 

184 mii lei 

Investiţia (lucrarea) de 
bază - TOTAL 
150.861,40 lei 

 
Organizare de şantier - 
TOTAL 3.017,23 lei 

 
Total valoare (exclusiv 
TVA) 153.878,63 lei 
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