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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru sănătate şi familie          
Bucureşti, 20 aprilie 2016 
Nr.4c-8/199                 

 
BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de sănătate din România, trimisă Comisiei pentru sănătate 

şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Plx. 788 din 4 noiembrie 2015. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

  
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Conf.dr.Florin BUICU 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor  

 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie       
Bucureşti, 20 aprilie 2016 
Nr.4c-8/199 
 

 

R A P O R T   
 

asupra propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 
sănătate din România 

 (Plx.788/2015) 
 
 
         În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere, în fond, 

cu propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea sistemului de 

sănătate din România, trimisă cu adresa  nr. Plx. 788 din 4 noiembrie 2015. 

 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă  în şedinţa din 2 noiembrie 2015.  

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere : 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.677 din 26.06.2015) ;  

- avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.2069 din 

28.07.2015); 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi             

(nr.Plx. 788 din 18.11.2015); 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-5/794 din 25. 11. 2015); 

- avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (nr.4c-

7/845 din 23.11.2015); 

- avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului (nr.4c-6/431 din 3.12.2015); 

- avizul negativ  al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-

2/992 din 1.03.2016); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.285/DPSG din 

24.02.2016). 

 

Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare un ansamblu de 

măsuri privind reorganizarea sistemului sanitar din România, a sistemului de 

asigurări sociale de sănătate, a spitalelor, redefinirea asistenţei medicale primare, 

de familie, a asistenţei medicale de urgenţă.  

 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 19 

aprilie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri. 

 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Răzvan Vulcănescu, 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.  
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În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membri Comisiei pentru sănătate şi familie 

au  hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 

 

- iniţiativa legislativă nu reglementează domenii de interes care sunt 

stipulate în prezent în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cum ar fi: profesia de medic, medic dentist, farmacist, organizarea şi 

funcţionarea organismelor profesionale corespunzătoare fiecărei profesii, ceea ce 

conduce la un vid legislativ; 

- nu se regăsesc o serie de prevederi care transpun directive europene 

privind domeniile reglementate şi anume medicamentul, efectuarea prelevării şi 

transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic, 

farmacovigilenţa; 

- unele prevederi din propunerea legislativă sunt caduce, fiind 

prevăzute termene retroactive pentru punerea în aplicare (art.190, art.205, art.231). 

 
 
 
 
 
                  PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

 
             Conf.dr. Florin BUICU                            Dr.Lucreţia ROŞCA 
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