
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie             Nr. 28/ 358 / 6 septembrie 2005 
 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2005 privind 
desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi 
ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi 
finanţare a asistenţei de urgenţă acordată cu acest elicopter ( PLX 
315/2005), aprobat de Senat în şedinţa din 25 iulie 2005 şi trimis comisiei pentru 
examinare, în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.P.L.-X 315 din 26 iulie 
2005, Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională. 
 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi nr.P.L.-X 315 din 31.08.2005, avizul Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
nr.26/274/24 august 2005, precum şi  avizul Consiliului Legislativ nr.872 din 
12.07.2005. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile articolului 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 

 

 

                 PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
 

DEP.ACAD.DR.MIRCEA IFRIM         DEP.DR.DIACONESCU RENICĂ 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru Sănătate şi Familie                Nr. 28/ 358/ 6 septembrie 2005  

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat 

în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea 
modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă 

acordată cu acest elicopter  
( PLX 315/2005) 

 
 
 

1. Cu adresa nr.P.L.-X 315  din 26 iulie 2005, Comisia pentru sănătate 

şi familie a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de 

urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat 

în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea 

modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă 

acordată cu acest elicopter ( PLX 315/2005) . 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi nr.P.L.-X 315 din 31.08.2005, avizul Comisiei 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

nr.26/274/24 august 2005, precum şi  avizul Consiliului Legislativ nr.872 din 

12.07.2005. 
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Proiectul de lege cuprinde prevederi privind desemnarea Spitalului 

Clinic de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi ca operator medical al unui elicopter 

aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea 

modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu 

acest elicopter. 

Având în vedere necesitatea extinderii aplicării sistemului de acordare a 

asistenţei de urgenţă cu elicoptere, 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 ordinare , potrivit 

prevederilor articolului 73 din Constituţia României, republicată. 

3. La lucrările comisiei din ziua de 6.09.2005  au fost prezenţi 15 

deputaţi. 

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 

4. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată 

şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat prin 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, este de competenţa decizională a 

Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune Plenului  

Camerei Deputaţilor admiterea fără modificări a  proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2005 privind desemnarea 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Spiridon” Iaşi ca operator 

medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei 

de urgenţă acordată cu acest elicopter ( PLX 315/2005). 

 

                 PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
 
DEP.ACAD.DR.MIRCEA IFRIM          DEP.DR.DIACONESCU RENICĂ 
 
 


