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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

Vă înaintăm , alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2005 pentru 
prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări 
sociale de sănătate  (P.L. -X 15/2006) , adoptat de Senat în şedinţa din 21 
decembrie 2005 şi  trimis Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare, 
în fond,  în procedură de urgenţă, cu adresa  nr.PLX 15 din 1 februarie 2006, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PLX 15/7.02.2006 , precum şi avizul 
Consiliului Legislativ nr.1654/17.11.2005 . 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor organică în conformitate cu prevederile art.73 alin.(3) lit.p) din 
Constituţia României, republicată. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                 

Administrator
Original
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R A P O R T  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2005 pentru prorogarea 
termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea 
şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (P.L. -X 15/2006) 

 
1. Cu adresa nr.PLX  15 din 1februarie 2006, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea, în 

fond, în procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.327/2005 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate  (P.L. -X 15/2006), adoptat 
de către Senat în şedinţa din 21 decembrie 2005. 

 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PLX 
15/7.02.2006 , precum şi avizul Consiliului Legislativ nr.1654/17.11.2005   . 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea până la 1 ianuarie 2007 a termenului de intrare în vigoare a 
Legii nr.327/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 deoarece pachetul de servicii medicale 



de bază suplimentare prevăzute în actul normativ menţionat nu este susţinut financiar în proiectul de buget pe anul 2006 al 
Fondului  naţional unic de asigurări sociale de sănătate . 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare proiectul de lege care face obiectul 
raportului  . 

2. Proiectul de lege face parte din  categoria legilor organică, potrivit prevederilor articolului 73 alin.(3) lit.p) din 
Constituţia României, republicată. 

3. La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie  din data de 14.06.2006 au participat 17 deputaţi, 
neînregistrându-se absenţi . 

Raportul comisiei  a fost adoptat 16 voturi pentru şi 1 vot împotrivă . 
 4.   Proiectul de lege a fost adoptat de către Senat în şedinţa 21 decembrie 2005. 
 5. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată şi art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat , este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele 
amendamente: 
Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
( autorul amendamentului ) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

0. 1. 2. 3. 
1. Titlul legii 

“Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 160/2005 pentru 
prorogarea termenului de intrare 
în vigoare a Legii nr.327/2005 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2005 
pentru modificarea şi completarea 

Titlul legii 
“Lege privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 160/2005 pentru 
prorogarea termenului de intrare în 
vigoare a Legii nr.327/2005 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.38/2005 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.150/2002 privind 

Odată cu intrarea în vigoare, la data 
de 28 mai 2006, a Legii nr.95 privind 
reforma în domeniul sănătăţii – Titlul 
VIII – Asigurări sociale de sănătate – 
se abrogă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 150/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului 
de asigurări sociale de sănătate, cu 
modificările şi completările 



 
0. 1. 2. 3. 

 

 3

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.150/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea 
sistemului de asigurări sociale de 
sănătate” 
 

organizarea şi funcţionarea sistemului de 
asigurări sociale de sănătate” 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie .

ulterioare. 

2. Articol unic 
„Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.160 din 24 
noiembrie 2005 pentru prorogarea 
termenului de intrare în vigoare a 
Legii nr.327/2005 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.38/2005 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.150/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea 
sistemului de asigurări sociale de 
sănătate, publicată în Monitorul 
Oficial al României , Partea I, 
nr.1050 din 25 noiembrie 2005 ” 
 

Articol unic 
„Articol unic. – Se respinge Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.160 din 24 
noiembrie 2005 pentru prorogarea 
termenului de intrare în vigoare a Legii 
nr.327/2005 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.38/2005 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.150/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de asigurări 
sociale de sănătate, publicată în Monitorul 
Oficial al României , Partea I, nr.1050 din 
25 noiembrie 2005 ” 
 

Idem. 

 
PREŞEDINTE, 

ACAD.PROF.UNIV.DR.MIRCEA IFRIM  


