
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                 Nr.28/441 / 4 octombrie 2007                        
                                                
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii ( Plx 517/2007), respinsă de către Senat în şedinţa din 25 

iunie 2007 şi  trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre examinare,  în 

fond,  cu adresa nr.Plx 517 din 27 iunie 2007,  Camera Deputaţilor fiind  Cameră 

decizională. 

 La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Plx 517/27.08.2007, avizul Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport nr.29/270/26.09.2007 , avizul Consiliului 

Legislativ nr.351/19.03.2007, precum şi punctul de vedere al Guvernului 

nr.812/4.04.2007. 

 În raport de obiectul şi conţinutul lor, propunerea legislativă  face parte 

din categoria legilor organice, în conformitate cu prevederile articolului 73 

alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTE, 
DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 

Administrator
Original
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                 Nr.28/ 441/ 4 octombrie 2007 
 
 
 

RAPORT    
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
( Plx 517/2007) 

 
 
 

1. Cu adresa nr.Plx 517 din 27 iunie 2007 , Comisia pentru sănătate şi 

familie a fost sesizată cu dezbaterea , în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 517/2007), respinsă de către Senat 

în şedinţa din 25 iunie  2007,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului , comisia a avut în vedere avizul Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Plx 517/27.08.2007, avizul Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport nr.29/270/26.09.2007 , avizul Consiliului 

Legislativ nr.351/19.03.2007, precum şi punctul de vedere al Guvernului 

nr.812/4.04.2007. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea 

lit.a) de la alin.(1) al art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţia legislativă având 

drept scop crearea posibilităţii de a exercita funcţii sau activităţi în domeniul 

didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar artistice, persoanelor care 

ocupă funcţia de manager de spital. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus, comisia propune Plenului 

Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi respingere propunerea legislativă care 

face obiectul raportului . 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice , 

potrivit prevederilor articolului 73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

3. La lucrările Comisiei pentru sănătate şi familie din ziua de 

4.10.2007 au participat 15 deputaţi,  fiind absent motivat 1 deputat .  

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate. 

4. Propunerea legislativă, potrivit art.75 din Constituţia României, 

republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune Plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea  propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii ( Plx 517/2007), deoarece problematica propusă a fost soluţionată prin 

Legea nr.264/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii. Sub acest aspect, prezenta propunere legislativă a 

rămas fără obiect. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM 

 


