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Către, 

 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea 

unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale 

ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate , trimis 

Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare în fond, în procedură 

de urgenţă, cu adresa nr. PLx 92 din 12 martie 2018. 

 

 

         

PREŞEDINTE 
 

Conf.dr.Florin BUICU 
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R A P O R T  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor măsuri privind 
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale 
Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate 

 
 
 
 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgenţă asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea unor 
măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale ale 
Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, transmis cu 
adresa   nr. PLx 92 din 12 martie 2018 . 

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

de lege în şedinţa din 5 martie 2018. 
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 La întocmirea prezentului raport  , Comisia  a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1051 din 
6.12.2017); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială       
( nr.4c-7/210 din 26.03.2018) 
 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor 
măsuri privind organizarea, funcţionarea si atribuţiile oficiilor teritoriale ale 
Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, în sensul că 
aceste oficii sunt structuri cu personalitate juridică, iar organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile acestora se aprobă prin hotărâre de Guvern.
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Comisia pentru sănătate şi familie  şi-a desfăşurat lucrările în data de   

23 octombrie 2018. Din numărul total de 18 membri ai comisiei  au 
participat la şedinţă 15 deputaţi.  

 
La dezbateri a participat în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, în calitate de invitat, domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Sănătăţii. 

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

din categoria legilor ordinare.  
 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate  de voturi              
( o abţinere). 

 
 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi  adoptarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2017 pentru stabilirea 
unor măsuri privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile oficiilor teritoriale 
ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate în forma 
prezentată de Senat. 

 
 

 

 

 

 

PREŞEDINTE  

Conf.dr. Florin BUICU 

 

SECRETAR,  

Dr. Cristina Elena DINU 
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