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BIROULUI PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul  asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă,  
adoptat de către Senat în şedinţa din 20 aprilie 2011, în calitate de primă 
Cameră sesizată şi trimis Comisiei pentru sănătate şi familie pentru 
examinare, în fond,  cu adresa nr.PL-x 203/2011 din 26 aprilie 2011 şi 
înregistrat la comisie sub.nr.28/97/27.04.2011. 

La întocmirea raportului , Comisia pentru sănătate şi familie a avut 
în vedere: 

-  avizul Consiliului Legislativ nr.90/27.01.2011; 
-   avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi                         

nr.PL-x203/2011/10.05.2011; 
-  avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.158/11.05.2011; 
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic nr.26/167/11.05.2011; 
- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

DEP.DR.CRISTINA DOBRE 
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R A P O R T  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2004 privind 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare  
prin centrele de permanenţă   (PL-x 203/2011) 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, în 

fond,  cu dezbaterea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare 

prin centrele de permanenţă,  adoptat de către Senat în şedinţa din 20 

aprilie 2011, în calitate de primă Cameră sesizată şi trimis Comisiei pentru 

sănătate şi familie pentru examinare, în fond,  cu adresa nr.PL-x203/2011 

din 26 aprilie 2011 şi înregistrat la comisie sub.nr.28/97/27.04.2011. 

La întocmirea raportului , Comisia pentru sănătate şi familie a avut 

în vedere: 

-  avizul Consiliului Legislativ nr.90/27.01.2011; 

-  avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi                         

nr.PL-x203/2011/10.05.2011; 
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-  avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.158/11.05.2011; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic nr.26/167/11.05.2011; 

- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii. 

 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei 

medicale primare prin centrele de permanenţă.  

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţa din 28 februarie 2012. La lucrări au fost prezenţi 9 deputaţi, 
din totalul de 17 membri ai comisiei. La dezbateri a participat, în calitate de 
invitat, domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Sănătăţii . Raportul comisiei a fost adoptat cu  unanimitate de voturi (9 
voturi pentru). 
 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie  propune 
plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii 
asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în forma 
adoptată de Senat. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
          

        DEP.DR.CRISTINA DOBRE 
 
 

Întocmit, 
Livia Spînu – consilier parlamentar 
Cristina Bologan – consultant parlamentar 
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