
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 1/4 

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE                             COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

ŞI FAMILIE                                                         PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI                                            
                                                                    
 
Bucureşti, 10 martie 2015    Bucureşti, 10 martie 2015 
Nr.4c-8/ 72                                                             Nr. 4c-6/40 
 
 
 
              

BIROULUI  PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra  propunerii 

legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Management în Sănătate,  trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru examinare pe 

fond, cu adresa nr. Pl.x 8/2015  din 18 februarie 2015. 

 
 
 
 

       PREŞEDINTE                                                         PREŞEDINTE, 
 

     Dr.Florin BUICU                                                  Marin ALMĂJANU   
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R A P O R T      C O M U N 

 
asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate 

 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie  şi Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în 

fond, în procedură obişnuită,  cu propunerea  legislativă privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate, 

transmisă cu adresa nr. Pl.x 8/2015  din 18 februarie 2015. 

 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 La întocmirea prezentului raport Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1116/3.10.2014); 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi       

(nr.Plx 8/24.02.2015); 

• avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială       

(nr.4c-7/94/4.03.2015) 

• punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii (nr.NB 7606/2014). 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=8&leg=1990&cam=2&pag=comp20130917
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

legal pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Management în Sănătate, autoritate autonomă, cu personalitate juridică, aflată 

sub controlul Senatului. 

 

În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor republicat, cele două comisii au dezbătut separat proiectul de lege. 

 

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 

examinat propunerea legislativă în şedinţa din ziua de 3 martie 2015. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 23 de 

membri ai Comisiei. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Răzvan Vulcănescu - 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat propunerea 

legislativă în şedinţa din 10 martie 2015. 

La lucrări au fost prezenţi 18 de deputaţi din totalul de 19 membri ai 

comisiei. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Răzvan Vulcănescu - 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

 În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au hotărât cu unanimitate de 

voturi, respingerea propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate din următoarele 

considerente: 

• atribuţia evaluării tehnologiilor din sănătate ( Health Technology 

Assessment – HTA) a fost transferată Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale, astfel încât înfiinţarea acestei agenţii ar avea acelaşi 

obiect de activitate cu Agenţia Naţională a Medicamentului; 
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• în atribuţiile Agenţiei Naţionale de Management în Sănătate se 

precizează că aceasta desfăşoară studii continue în legătură cu profilaxia, 

diagnosticul, tratamentul medical şi chirurgical al afecţiunilor, tratamentul de 

recuperare şi politicile de sănătate publică. Toate aceste activităţi sunt 

desfăşurate în prezent de către Ministerul Sănătăţii şi organismele sale 

deconcentrate, cu personal calificat, în baza unor acte normative; 

• având în vedere dispoziţiile art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiativa 

legislativă trebuie să prevadă sursele de acoperire a cheltuielilor bugetare. 

  

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

 

 
 
 
 
 

       PREŞEDINTE                                                         PREŞEDINTE, 
 

     Dr.Florin BUICU                                                   Marin ALMĂJANU 
                                                   

 

 

 

SECRETAR,                                                            SECRETAR, 

      Dr.Lucreţia ROŞCA                                                Radu BABUŞ                        

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gheorghe Marinescu –şef birou 
Întocmit, 
Cristina Bologan – consilier  parlamentar                                            Roxana Feraru- consilier parlamentar 
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