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BIROULUI PERMANENT
AL

 CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul la proiectul de Lege privind

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.266/2000 pentru

completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi

funcţionarea cabinetelor medicale, trimis comisiei pentru examinare în

fond,în procedură de urgenţă,  cu adresa 318 din 4 iunie 2001.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de

la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Consiliul Legislativ.

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

categoria legilor ordinare.

                      PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF. DR.MIRCEA IFRIM     DEP.FARM.ION BURNEI
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R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.266/2000  pentru
completarea Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

În urma examinării proiectului de Lege privind respingerea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.266/2000 pentru  completarea

Ordonanţei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea

cabinetelor medicale, în şedinţele din 6 şi 7  iunie 2001, comisia a hotărât

ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare în forma

adoptată de către Senat în şedinţa din 24 mai 2001.

În conformitate cu prevederile de la art.66 alin.(3) din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, în cadrul dezbaterilor ce au avut loc cu ocazia

examinării în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor

medicale, s-a constatat că a fost preluat şi textul Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.266/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului

nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale,

acesta făcând obiectul raportului nr. 573/XVIII/8 din 8.06.2001.

                      PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,
DEP.ACAD.PROF. DR.MIRCEA IFRIM      DEP.FARM.ION BURNEI
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