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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, cu 

modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu propunerea legislativă pentru pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, trimisă cu adresa nr. P.l. x. 644 din 16 decembrie 2013 şi înregistrată cu nr. 4c-
11/1528 din 17 decembrie 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.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 10 
decembrie 2013. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut 
propunerea legislativă  în şedinţa din 18 februarie 2014. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(7) al art.233 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.729/15.07.2013.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate  de voturi 
(3 voturi împotrivă), avizarea negativă a propunerii legislative, deoarece amendarea în sensul propus de 
iniţiatori aduce atingere atât legislaţiei comunitare în materie, fiin de natură să încalce principiul 
nediscriminării statuat prin art.326 (ex-art.27 A-27E, 40-40B şi 43-45 TUE şi ex—art.11 şi 11 A TCE) şi al 
liberei concurenţe stipulat de art.119 din Tratatul TFUE consolidat, cât şi legislaţiei naţionale, respectiv art.2 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 ( şi anume: nediscriminarea, tratamentul egal, 
transparenţa, eficienţa utilizării fondurilor publice etc), principii care transpun dispoziţiile art.2 din Directiva 
2004/18/CE. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte din categoria 
legilor ordinare.  
                    
                       
                                  VICEPREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
                               Nicolae Ciprian NICA                         Theodor Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar, 
Alexandra Muşat 
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