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                                                                Nr.4c-3/389/2019 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 

pentru modificarea  și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor 

reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-

bugetare 

 

 

  În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei 

pentru sănătate şi familie și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci care sunt sesizate în fond, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 pentru 

modificarea  și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor 

reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-

bugetare, transmis cu adresa nr. P.L.x. 484/2019 din 21 octombrie 2019, înregistrat la comisie sub 

nr.4c-3/389 din 22 octombrie 2019.  

  Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.4179 din 08.08.2019 avizează favorabil 

proiectul de Lege cu observații. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.692 din 09.08.2019, avizează favorabil proiectul de 

Lege cu observații și propuneri. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege în ședința din 

14 octombrie 2019. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate 

integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu 

tulburări de sănătate mintală asociate, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind 

Giltery
CONF CU ORIGIAL



2 
 

stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr.28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, 

precum şi a Legii nr.229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi 

pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România. Totodată, 

prin prezentul proiect se modifică şi se completează şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, precum şi Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în 

condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare 

de combustibil şi, de asemenea, se dispun măsuri cu privire la salarizarea personalului din cadrul 

aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiilor din subordine. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 15 aprilie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 


