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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

Vă înaintăm , alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  (P.L. -X 
489/2006) , adoptat de Senat în şedinţa din 15 mai 2006 şi  trimis Comisiei 
pentru sănătate şi familie  şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
pentru examinare, în fond,  în procedură obişnuită, cu adresa  nr.PLX 489 
din 22 mai 2006,  , Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului, comisiile au avut în vedere avizele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.P.L.X 489/7.06.2006, 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.402/1.06.2006,  Consiliului 
Economic şi Social nr.848/10.04.2006, precum şi avizul Consiliului 
Legislativ nr.481/4.04.2006 . 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor ordinare în conformitate cu prevederile art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 
 
 
               PREŞEDINTE,                                                    PREŞEDINTE, 
 
 DEP.ACAD.DR.MIRCEA IFRIM                         DEP.STELIAN DUŢU 
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RAPORT   COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr.1 la 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi 
alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice 

din sectorul sanitar  (P.L. -X 489/2006) 
 
 
 

1. Cu adresa nr.PLX  489  din 22  mai 2006 , Comisia pentru sănătate 
şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate cu 
dezbaterea , în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru 
modificarea anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  (P.L. -X 
489/2006), adoptat de Senat în şedinţa din 22 mai 2006,  Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului, comisiile au avut în vedere avizele 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.P.L.X 489/7.06.2006, 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.402/1.06.2006,  Consiliului 
Economic şi Social nr.848/10.04.2006, precum şi avizul Consiliului 
Legislativ nr.481/4.04.2006 . 

Prezentul proiect de lege  are ca obiect de reglementare modificarea 
anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare 
publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.125/2005 , în sensul introducerii şi utilizării funcţiei de fizician medical în 
unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, funcţie pentru care se propune 



şi stabilirea modului de salarizare. Directiva nr.43/1997 Euratom cu privire 
la protecţia persoanelor împotriva radiaţiilor ionizante în legătură cu 
expunerea medicală impune necesitatea introducerii şi utilizării funcţiei de 
fizician medical. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, comisiile propun Plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege, care face 
obiectul raportului. 

2. Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare , 
potrivit prevederilor articolului 73 din Constituţia României, republicată. 

3. La lucrările comisiei din ziua de 13.06.2006 au fost prezenţi 34 
deputaţi, fiind absenţi 2 deputaţi . 

Raportul comun a fost adoptat în unanimitate. 
5. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, 

republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială propun Plenului  Camerei Deputaţilor 
admiterea fără modificări a  proiectului de Lege pentru modificarea 
anexei nr.1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 
sanitare publice din sectorul sanitar  (P.L. -X 489/2006), în forma 
adoptată de către Senat. 

 

 

 

             PREŞEDINTE,                                                    PREŞEDINTE, 
 
 DEP.ACAD.DR.MIRCEA IFRIM                         DEP.STELIAN DUŢU 
 
 


