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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 COMISIA PENTRU SĂNĂTATE 
ŞI FAMILIE 

Bucureşti, 15.04.2013                           
PL-x 725/2011 

   
 

RAPORT  COMUN 
asupra  proiectului de  Lege pentru modificarea şi  completarea   

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, 
împreună cu Comisia pentru sănătate şi familie cu  proiectul de Lege pentru 
modificarea şi  completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, trimis cu adresa nr. PL-x 725 din 5 decembrie 2011, înregistrat la 
Comisia  juridică, sub nr.31/1182 din 7 decembrie 2011, respectiv 28/199 
din 27 septembrie 2012. 

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

     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 28 noiembrie 2011, în condiţiile 
articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr.649 din 14 iunie 2011. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, a avizat negativ 
iniţiativa legislativă, conform adresei nr.22/580 din 20 decembrie 2011. 

 Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.2367 
din 13 octombrie 2011,  respectiv nr.5730 din 25 septembrie 2012 susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative. 
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Ministerul Sănătăţii, prin punctul de  vedere transmis cu adresa 

nr.47603 din 25 septembrie 2012, nu susţine adoptarea proiectului de lege 
mai sus  menţionat. 

Iniţiativa legislativă  are ca obiect de reglementare 
modificarea şi  completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, intervenţiile legislative vizând instituirea obligaţiei soluţionării   
prompte a  cazurilor de malpraxis prin posibilitatea rezolvării amiabile între 
pacient, unitatea medicală şi societatea de asigurare a  prejudiciului cauzat 
de acte  medicale. 

  În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
cele două Comisii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat 
proiectul de lege în şedinţa din 27 septembrie 2012. La lucrările Comisiei 
pentru sănătate şi familie, au participat, din totalul de 17 de membri, un 
număr de 14 de deputaţi. 

Membrii Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi au 
examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 9 aprilie 2013.  

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat, din totalul de 27 de membri, un număr de 17 deputaţi.  

În urma examinării iniţiativei legislative membrii celor două 
Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de  Lege 
pentru modificarea şi  completarea  Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţi.  

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

 
 

                  PREŞEDINTE,                                           PREŞEDINTE,                                   
 
       Bogdan Liviu CIUCĂ                                      Rodica NASSAR 
 

 
 
 
                 SECRETAR,                                                    SECRETAR,  
     Theodor-Cătălin NICOLESCU                       Cornel Florin BUICU 
 
 
 
 
  Consilier,                                                                                                                                                          Consilier,,  
Florica Manole                                                                                                                                                 Cristina Bologan 
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