
 
 

  

 
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 4c-8/  94  /  1 martie  2017  
                 
 

           

 
BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea și completarea Legii 

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

familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PLx. 503/2016  din 7 noiembrie 2016. 

 

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

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf. Dr. Corneliu-Florin Buicu 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţ ilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr. 4c-8/ 94 /  1 martie 2017 
 
 
 
 

R A P O R T   
asupra  proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.36/ 2016 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătății 

 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgență, cu  proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, trimis cu adresa nr. PLx. 503/2016 
din 7 noiembrie 2016. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 

condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României. 
 
Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

 
     La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 
- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ (nr.626 din 

29.06.2016) ; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale (4c-5/878/29 dec. 2016); 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (PLx 

503 din 15.11.2016); 
- punctul de vedere al Ministerului Sănătății nr. 1461/23.02.2017. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.36/20016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 



  

 
3/7 

privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul eficientizării activității inspecției 
sanitare de stat.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 28 
februarie 2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 
membri. 

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

Regulamentul Camerei  Deputaţilor domnul Dan Dumitrescu secretar de stat la 
Ministerul Sănătăţii. 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu 

majoritate de voturi (15 voturi pentru, 3 abțineri), să propună plenului Camerei 
Deputaților adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății (Plx 503/2016), cu amendamentele redactate în anexa 
la prezentul raport.  
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare .  

 
  
 
 
 
 
 

              PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 
 

      Conf. Dr. Corneliu-Florin Buicu                  Dr. Vass Levente 
                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gheorghe Marinescu  –  şef birou  
Întocmit,  
Flor in Danciu  –  consilier   par lamentar  
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ANEXA 

 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

 
Nr. 
crt. Text Ordonanță Text adoptat de Senat 

 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1    Titlul legii 
Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.36/2016 pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății 
 

Titlul legii 
Nemodificat 
 
 

 
 

2    Articol unic – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.36 din 28 iunie 
2016 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătății, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.489 din 30 iunie 2016. 
 

Articol unic – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.36 din 28 iunie 
2016 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătății, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.489 din 30 iunie 2016, cu 
următoarea modificare: 

Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
 



  

 
5 

(Comisia pentru sănătate și 
familie) 

3   Titlul Ordonanței 
Ordonanță de urgență pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății 

-------------- Nemodificat  

4   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, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 

 
 
-------------- 

 
 
Nemodificat 
 
 

 
 
 

5   1.După articolul 26 se 
introduce un nou articol, 
articolul 261, cu următorul 
cuprins: 
"Art. 261 
Inspecţia Sanitară de Stat din 
cadrul Ministerului Sănătăţii 
organizează şi coordonează 
metodologic, precum şi din 
punctul de vedere al activităţii 
specifice structurile care 
desfăşoară activitatea de 

  
 
---------------- 

  
La articolul unic, punctul 1 se 
abrogă. 
 
 
(Comisia pentru sănătate și 
familie) 

Textul Ordonanței 
de urgență duce la 
centralizarea 
excesivă a 
atribuțiilor privind 
inspecția sanitară 
de stat. 

http://idrept.ro/00172589.htm
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inspecţie sanitară de stat, 
structuri fără personalitate 
juridică din cadrul direcţiilor 
de sănătate publică judeţene şi 
a municipiului Bucureşti." 
 

6   2.La articolul 27, alineatele (4) 
şi (6) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"(4) În situaţii de risc pentru 
sănătatea publică, personalul 
împuternicit poate dispune 
măsura interzicerii punerii în 
consum a produselor, 
retragerii produselor, 
suspendarea activităţilor, 
închiderea unităţilor, 
retragerea, anularea 
autorizaţiei sanitare de 
funcţionare, a avizului sanitar, 
a notificărilor pentru activităţi 
şi produse şi orice alte măsuri 
pe care situaţia le impune, 
conform legii. 
.................................................
....... 
(6) Concluziile activităţilor de 
control, abaterile de la 
normele legale, recomandările 
şi termenele de remediere a 

--------------- Nemodificat  
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deficienţelor, precum şi alte 
măsuri legale aplicate se 
consemnează în procese-
verbale, rapoarte şi decizii, ale 
căror modele sunt aprobate 
prin ordin al ministrului 
sănătăţii." 
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