
1 
 

 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisiei pentru sănătate și 

familie 

Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea 

teritoriului 

Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță 

națională 

 

Nr. 4c-10/72/2.04.2020 4c-7/456/2019 4c-15/671/2019  
 

București, 02.04.2020 

PLx. 751/2018/2019 

 

Către 

 

BIROUL PERMANENT  

al CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 

Vă înaintăm raportul comun asupra Legii privind aprobarea Programului-pilot 

de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor 

SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea 

autorităților administrației publice locale, aflată în procedură de reexaminare, ca 

urmare a cererii Președintelui României, trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie, 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului spre dezbatere în fond, cu adresa nr. 

PLx.751/2018/2019 din 21 octombrie 2019. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, legea face  parte din categoria 

legilor organice. 

  

PREŞEDINTE 

Conf. Dr. Florin Buicu 

PREŞEDINTE 

Angelica Fădor 

PREŞEDINTE 

Ion MOCIOLCĂ 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20190218
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20190218
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20190218
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RAPORT  COMUN 

asupra Legii privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului 

angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în 

acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea autorităților administrației 

publice locale 

În temeiul dispoziţiilor art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru sănătate şi familie, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 

sesizate, spre dezbatere în fond, cu cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea 

Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din 

cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în 

finanțarea autorităților administrației publice locale trimisă cu adresa nr. Plx 

751/2018/2019  din 21  octombrie 2019. 

Legea face parte din categoria legilor organice, prin conținutul acesteia se 

instituie derogări de la Legea 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, și de la 

Legea 384/2006, cu modificările și completările ulterioare, acestea fiind adoptate și cu 

respectarea art.117 alin.(2) și art.118 alin.(2) din Constituția României, republicată. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 și art.118 alin.(2) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este primă Cameră sesizată.  

La întocmirea prezentului raport Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.67 din 06.02.2019); 

 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.127 din 08.01.2019); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială (nr.4c-9/97 

din 12 martie 2019); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr.4c-6/145/15 martie 2019); 

 punctul de vedere pozitiv, cu amendamente, al Guvernului (nr.1764/12 

martie 2019); 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20190218
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20190218
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20190218
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 cererea de reexaminare a Președintelui României (înregistrată la BP cu 

nr.676 din 21.10.2019); 

 punctul de vedere favorabil al Ministerului Afacerilor Interne (nr.8946 

din 27.02.2020); 

 punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.83/DPSG/21.01.2020). 

 Legea are ca obiect de reglementare derogarea de la dispozițiile Legilor 80/1995 și 

384/2006 în sensul preluării personalului cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor 

SMURD specializate în acordarea primului ajutor de către inspectoratele pentru situații de 

urgență din județele respective. 

În conformitate cu dispozițiile art.77 alin.(2) din Constituția României, Președintele 

României a formulat cererea de reexaminare asupra legii transmise spre promulgare pe 

motivul că dispozițiile adoptate prin neclaritatea și impredictibilitatea acestora sunt în 

măsură să creeze disfuncționalități în activitatea SMURD. Președintele României 

consideră că programul-pilot ar trebui astfel reglementat încât să fie clar prevăzute durata, 

procedura de evaluare, eficiența și consecințele acestuia. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 

Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut iniţiativa legislativă, în şedinţa din 

10 martie 2020. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 19 

membri. La dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Romică-Andrei Baciu – secretar de stat la 

Ministerul Sănătății. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a dezbătut 

iniţiativa legislativă, în şedinţa on-line din 2 aprilie 2020. La lucrările comisiei deputații 

au fost prezenţi conform listei de prezență.  

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

iniţiativa legislativă, în şedinţa on-line din 2 aprilie 2020. La lucrările comisiei deputații 

au fost prezenţi conform listei de prezență.  

 În urma examinării, membrii celor trei comisii,  au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea cererii de reexaminare a 

Președintelui României și adoptarea Legii privind aprobarea Programului-pilot de 

preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor 

SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanțarea 

autorităților administrației publice locale (Plx.751/2018/2019), în forma adoptată 

inițial de Parlament. 

  

PREŞEDINTE 

Conf. Dr. Florin Buicu 

PREŞEDINTE 

Angelica Fădor 

PREŞEDINTE 

Ion MOCIOLCĂ 

SECRETAR 

Vass Levente 

SECRETAR 

Bucura-Oprescu Simona 

SECRETAR 

Dumitru LUPESCU 

 

 


