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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi  completarea  

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 558/2014 din 8 
decembrie 2014, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită a 
proiectului de Lege pentru modificarea şi  completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 
 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 
vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.476/29.04.2014) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1218/26.01.2015) 
• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.136/16.02.2017). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 în scopul creării cadrului legal necesar 
pentru ca medicii, manageri de spitale, să poată să-şi exercite profesia şi 
în alte unităţi sanitare de stat sau private. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 3 

decembrie 2014. 
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Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 15 februarie 2017. La lucrări şi-au 
înregistrat prezenţa 16 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
iniţiativei legislative. 

 
 
Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au dezbătut iniţiativa 

legislativă în şedinţa din  28 martie 2017. La lucrări şi-au înregistrat 
prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea 
iniţiativei legislative. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Dan Dumitrescu, 
secretar de stat, Ministerul Sănătăţii. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor.  

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 

hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei 
legislative întrucât  problematica ce face obiectul acesteia, a fost inclusă în 
proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (PLx 29/2017). 

 
 

PREŞEDINTE,                                          PREŞEDINTE, 
  
    Conf.dr.Florin BUICU                                  Adrian SOLOMON                        
   
  
 SECRETAR,                                                     SECRETAR, 
 
      VASS Levente                                             CSÉP Éva-Andrea    
                                  
 
 
Întocmit,                                                                                     Întocmit, 
Şef birou Gheorghe Marinescu                                                       Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
Consilier parlamentar Cristina Bologan                                                                                            
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