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BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței 

medicale primare prin centrele de permanență trimis Comisiei pentru 

sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Plx.534/2018  din 

15 octombrie 2018. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Conf.Dr.Florin Buicu 

             

 

                                                   Costică Canacheu 
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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr. 4c-10/382 / 7 noiembrie 2018 

 
 
 
 

R A P O R T   

asupra  proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale 

primare prin centrele de permanență 

 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

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

spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu  proiectului de lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2018 

pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind 

asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de 

permanență, trimis cu adresa nr. Plx.534/2016 din 15 octombrie 2018. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege, în ședința din 10 octombrie 2018. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.  

 

     La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ 

(nr.674 din 9.07.2018). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței 

medicale primare prin centrele de permanență, în sensul eficientizării 

asistenței medicale primare și îmbunătățirii cadrului juridic pentru 
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îndeplinirea obligației statului de garantare a dreptului constituțional al 

cetățenilor la ocrotirea sănătății.  

 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa 

legislativă, în şedinţa din 6 noiembrie 2018.  La lucrările comisiei au 

fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 18 membri. 

 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, 

cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 

adoptarea proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare 

prin centrele de permanență (Plx.534/2018), în forma adoptată de 

Senat. 

 

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

din categoria legilor ordinare.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 

 

        Conf.Dr.Florin Buicu                   Dr.Vass Levente 
                                             
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Întocmit,  

Dr.Florin Danciu – consilier  parlamentar 


