
 
 

  

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie          
Bucureşti, 20  octombrie 2015 
Nr. 4c-8/339 

   
 
 
 
                                                                

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  trimis Comisiei pentru sănătate şi 

familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PLx 656/2015  din 13 octombrie 2015. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face  parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.Dr.Florin Buicu 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Sănătate şi Familie          
Bucureşti, 20  octombrie 2015 
Nr. 4c-8/339 
                                                        
                                             

R A P O R T       
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 
În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a 

fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii trimis Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa nr. PLx 656/2015 din 13 octombrie 2015. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.681 din 26.06.2015) 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 
scopul creării cadrului legislativ care să le permită medicilor, medicilor dentişti sau farmaciştilor suspendarea contractului de 
muncă pe perioada exercitării unor atribuţii de interes public sau general.   

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă, în şedinţa din 20 octombrie 2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 19 
membri. 
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   La dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor,        

dl. Dorel Săndesc - secretar de stat  şi dl.Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în Ministerul Sănătăţii. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată.  
 
Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 octombrie 2015. 

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

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 

  
 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, cu majoritate de voturi, adoptarea  
proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  cu amendamentele admise 
prezentate în Anexă. 
  

 
         PREŞEDINTE,                                                                                                        SECRETAR, 

 
           Conf. Dr.Florin BUICU                                                                             Dr.Camelia BOGDĂNICI 
           
                                                                                                               

           
                  Şef birou, Gheorghe Marinescu 
                  Consilier parlamentar, Cristina Bologan                                                                 
 

ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul 
sănătăţii 

 

Text 
Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

1.   Titlul legii 
Lege pentru modificarea 
Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii 
 
 

Nemodificat  

2.   Articol unic – Legea 
nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.652 din 
28 august 2015, se modifică 
după cum urmează: 
 
 
 
 

Nemodificat  

3.   
 
 

1. La articolul 449, 
alineatul (3) se modifică şi 
va avea următorul 

Nemodificat  
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„Art.449. - (3) Numărul de 
mandate în organele de 
conducere de la nivel 
teritorial şi naţional, cu 
excepţia mandatului de 
membru în adunarea 
generală a colegiului 
teritorial şi Adunarea 
generală naţională, este de 
maximum două mandate 
succesive.”
 

cuprins: 

“(3) Numărul  maxim de 
mandate  în organele de 
conducere de la nivel 
teritorial şi naţional  se 
stabileşte de către 
Adunarea generală naţională 
şi este prevăzut în 
Regulamentul de 
organizare şi funcţionare 
al CMR.”

 

4.  „Art.449. - (4) Dispoziţiile 
alin. (1) - (3) nu se aplică 
persoanelor care la data 
intrării în vigoare a 
prezentei legi îndeplinesc, 
în baza reglementărilor 
aflate în vigoare anterior, 
vreuna dintre funcţiile 
menţionate până la 
expirarea mandatului 
pentru care au fost alese.”
 
 

2. La articolul 449, 
alineatul (4) se abrogă. 

Nemodificat  

5.   
 
 

3. La articolul 529, 
alineatul (5) se modifică şi 
va avea următorul 

Se elimină. S-a soluţionat prin  Legea 
privind modificarea 
alin.(5) al art.529 din 
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„Art.529. - (5) Numărul de 
mandate în organele de 
conducere de la nivel 
teritorial şi naţional, cu 
excepţia mandatului de 
membru în adunarea 
generală a colegiilor 
teritoriale şi Adunarea 
generală naţională, este de 
maximum două mandate 
succesive.”

cuprins: 
“(5) Numărul  maxim de 
mandate  în organele de 
conducere de la nivel 
teritorial şi naţional  se 
stabileşte de către 
Adunarea generală 
naţională şi este prevăzut 
în Regulamentul de 
organizare şi funcţionare 
al CMDR.”

Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii. 

6.   
 
 
 
„Art.622. - (3) Numărul de 
mandate în organele de 
conducere de la nivel 
teritorial şi naţional, cu 
excepţia mandatului de 
membru în Adunarea 
generală a farmaciştilor şi 
Adunarea generală 
naţională, este de 
maximum două mandate 
succesive.” 

4. La articolul 622, 
alineatul (3) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
“(3) Numărul  maxim de 
mandate  în organele de 
conducere de la nivel 
teritorial şi naţional  se 
stabileşte de către 
Adunarea generală naţională 
şi este prevăzut în 
Regulamentul de 
organizare şi funcţionare 
al CFR.”

Nemodificat. 
Pct.4 devine pct.3. 
 

Prin renumerotare. 
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