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AVIZ 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea şi  completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimisă cu adresa nr. Pl-x 557 din 2 
decembrie 2013, înregistrată cu nr.4c-11/1428 din 2 decembrie  noiembrie 2013. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă  la data de 28  noiembrie  2013.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră  decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunându-se încadrarea de personal de  specialitate de asistenţă 
medicală cunoscătoare a limbii minorităţilor naţionale în unităţile administrativ-teritoriale 
în care cetăţenii minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul 
locuitorilor, introducerea obligaţiei organelor competente ale A.N.A.F. sau ale caselor de 
asigurări  după caz, să emită notificări în cazul în care nu se achită contribuţia la 
asigurările sociale de sănătate pe o perioadă de 60 de zile, prelungirea perioadei maxime 
de valabilitate a cardului european de sănătate de la 6 luni la 2 ani de la emitere, astfel 
încât să acopere perioada de timp necesară şederii temporare.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din  16 .decembrie  2013. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.555 din  17 iunie 
2013, Guvernul, prin punctul de  vedere transmis cu adresa nr.1509 din 22 august 2013, 
nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Consiliul Economic şi Social, prin punctul de  vedere transmis cu adresa 
nr.1723 din  4 iunie 2013, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât avizarea  
negativă a propunerii legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
                     PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 
               Bogdan Liviu CIUCĂ         Theodor-Cătălin NICOLESCU 
Consilier  
 Florica Manole 
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