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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
         Nr.27/513 
         17 februarie 2005 
 
 
 R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului contractual din unităţile publice ale sectorului sanitar 

 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată 
pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativă privind salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului contractual din unităţile publice ale sectorului sanitar, 
trimisă cu adresa nr. P.l.-X 702 din 10 noiembrie 2004. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele Consiliului 
Legislativ, Consiliului Economic şi Social, punctul de vedere al Guvernului şi 
avizele de la următoarele comisii: 

• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 
• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
• Comisia pentru sănătate şi familie. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului de specialitate medico-sanitar, personalului auxiliar sanitar, precum şi 
ale altor categorii de personal încadrat în baza contractului individual de muncă, în 
unităţile sanitare din sectorul bugetar. 
 
Comisia propune Plenului respingerea iniţiativei legislative întrucât este fără 
obiect, având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.115/2004 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice 
din sectorul sanitar, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005, ordonanţă aflată deja 
în dezbatere în cadrul Parlamentului. 
 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
3. La dezbaterea iniţiativei legislative nu au participat invitaţi. 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 17 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 noiembrie 
2004. 
 

6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.86 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterilor în şedinţa din 15 februarie 2005, Comisia propune 
respingerea propunerii legislative. 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Ion MÎNZÎNĂ       Karoly KEREKES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Elena MESAROŞ 
 

 
 


