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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 

 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

(Plx685/2013), trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  

în fond, cu adresa nr. Plx 685 din 23 decembrie 2013. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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Camera  Deputaţilor 

 
Comisia pentru Sănătate şi Familie       
Bucureşti, 10 aprilie 2014 
Nr.4c-8/79 
 
 
 

R A P O R T   
 

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

 (Plx 685/2013) 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată 

spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimisă cu adresa  

nr. Plx 685 din 23 decembrie 2013. 

 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 17 decembrie 2013.  

 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1026 din 

27.09.2013) , cu observaţii şi propuneri; 

- avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.2791 

din 12.09.2013); 

- avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (nr.4c-7/817 din 3.02.2014); 
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- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi ( nr.Plx 685 din 18.02.2014); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2575 din 

19.12.2013). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul de a se declara ca incompatibilă 

exercitarea profesiei de medic într-o unitate spitalicească publică cu 

exercitarea acesteia în cabinetele medicale private. 

 
Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, în 

şedinţa din 8 martie 2014. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 

deputaţi din totalul de 18 membri. 
 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.  

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  

hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, din următoarele considerente: 

- completarea propusă la art.184 îngrădeşte dreptul la muncă, 

încălcându-se astfel prevederile art.41 din Constituţia României, 

republicată; 
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 - de asemenea, această măsură este în contradicţie cu 

prevederile art.120 din Constituţia României, republicată, care consacră 

principiul „autonomiei locale”. 

- totodată, potrivit prevederilor art.27 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se încalcă principiul autonomiei locale, în virtutea căruia 

autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să 

perceapă impozite şi taxe locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
 

        RODICA NASSAR                                         FLORIN BUICU 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                           Marinescu Gheorghe - Şef birou 
                                                                                                               Întocmit,  

                                                                                                            Spînu Livia – Consilier parlamentar 
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