
	

 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 
 

 
 
 

 

 
 

                                                                                                          Bucureşti, 16 iunie 2020 
                                                                                                                         Nr.4c-21/156 

 
 
 

AV IZ 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 
 
 
 

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

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, spre 

dezbatere în avizare,cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii trimisă prin adresa Plx.-

360/2020 din 10 iunie a.c.și înregistrată cu nr. 4c-21/156 din 11 iunie 2020. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, respinge inițiativa legislativă în 

şedinţa din 3 iunie 2020.   

 
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării a dezbătut propunerea legislativă menționat mai sus, în şedinţa din 

16 iunie 2020.  
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 Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

intervenţiile legislative vizând, astfel cum rezultă din cuprinsul Expunerii de motive, să 

asigure, „în fapt, egalitatea de şanse şi tratament pentru românii de pretutindeni - 

absolvenţi ai facultăţilor de medicină şi farmacie din România”, în vederea „prevenirii 

situaţiilor de discriminare a farmaciştilor şi medicilor etnici români, dar care nu sunt 

cetăţeni români, în raport de colegii lor, farmacişti şi medici cetăţeni români”.   

 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin 

adresa cu nr.344/13.04.2020, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, precum și 

punctul de vedere al Guvernului care nu susține adoptarea inițiativei legislative.  

 

             În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 

la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative, 

cu amendamente admise prezentate în anexă. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

   PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 

 
 
 

 
Consilier parlamentar, 

Mona-Valentina ALESANDRU



ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
 privind reforma în domeniul sănătăţii a (Plx 360/2020) 

„ 
Nr.crt Text Lege Text Senat Text  Comisie/ autor amendament  Motivaţie 

1. 

Art. 376 
 
(1)Profesia de medic se
exercită, pe teritoriul României,
în condiţiile prezentei legi, de
către persoanele fizice
posesoare ale unui titlu oficial
de calificare în medicină. 
Acestea pot fi: 

 

 

 

 
a) cetăţeni ai statului român; 
 
b) cetăţeni ai unui stat membru
al UE, ai unui stat aparţinând
SEE sau ai Confederaţiei
Elveţiene; 
 
c) soţul unui cetăţean român,
precum şi descendenţii şi
ascendenţii în linie directă,
aflaţi în întreţinerea unui
cetăţean român,  

 

 nemodificat 

Art.376 alin(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 

Alin.(1) –Toate profesiile medicale și 
conexe actului medical, existente în
legislația de specialitate se exercită, 
pe teritoriul României, în condiţiile
prezentei legi, de către persoanele fizice 
posesoare ale unui titlu oficial de
calificare în medicină. Acestea pot fi: 

Autor: Comisia pentru comunitățile de 
români din afara granițelor țării  

nemodificat 

nemodificat 

 

 

nemodificat 

 

 

 

 

În vederea 
prevenirii situaţiilor 
de discriminare a 
farmaciştilor şi 
medicilor etnici 
români, dar care 
nu sunt cetăţeni 
români, în raport 
de colegii lor, 
farmacişti şi medici 
cetăţeni români.



 
 

Nr.crt Text Lege Text Senat Text  Comisie/ autor amendament  Motivaţie 

 indiferent de cetăţenia
acestora; 
 
d) membrii de familie ai unui
cetăţean al unuia dintre statele
prevăzute la lit. b), aşa cum
sunt definiţi la art. 2 alin. (1)
pct. 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
102/2005 privind libera
circulaţie pe teritoriul României
a cetăţenilor statelor membre
ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European,
republicată, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea nr. 260/2005, cu
modificările şi completările
ulterioare; 
 
e) cetăţenii statelor terţe
beneficiari ai statutului de
rezident permanent în
România; 
 
f) beneficiari ai statutului de
rezident pe termen lung
acordat de către unul dintre
statele prevăzute la lit. b). 

 

 

 

 

nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nemodificat 

 

 

 

nemodificat 

 

 

 

nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nemodificat 

 

 

nemodificat 

 



 
 

Nr.crt Text Lege Text Senat Text  Comisie/ autor amendament  Motivaţie 

 g) cetăţeni ai statelor terţe,
titulari ai Cărţii Albastre a UE
eliberată în România sau de
un alt stat membru al UE. 

   

 

 

 

2. 

 Art.I — Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 
652 din 28 august 2015, cu 
modificări şi completări 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

 
După litera g) a alineatului (1) 
a articolului 376 se introduce 
o nouă literă, litera h) cu 
următorul cuprins: 
 

h) români de pretutindeni 
indiferent de cetăţenie. 

 

 

nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nemodificat 

 

 
 

 
 



 
 

Nr.crt Text Lege Text Senat Text  Comisie/ autor amendament  Motivaţie 

  

(2) Prin excepţie de la
prevederile art. 377 alin. (1),
alin. (3) lit. e) şi art. 378,
medicii cetăţeni ai unui stat
terţ pot exercita activităţile
profesionale în România în
scop didactic şi ocazional cu
avizul CMR. Durata de
exercitare a activităţilor
profesionale în aceste cazuri
este de 3 luni, cu posibilitatea
de prelungire pentru o durată
de încă maximum 3 luni, pe
an. Metodologia de avizare se
aprobă prin decizie a
Consiliului naţional al CMR şi
se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I. 

 

 

 

nemodificat 

 

 

 

nemodificat 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Nr.crt Text Lege Text Senat Text  Comisie/ autor amendament  Motivaţie 

3. 

 

Art. 386 

(1)Profesia de medic se
exercită în România cu titlul
profesional corespunzător
calificării profesionale însuşite, 
după cum urmează: 

 

a) medic de medicină generală
pentru medicii care întrunesc
condiţiile prevăzute la art. 64
lit. d); 

b)medic specialist în una dintre
specialităţile clinice sau
paraclinice prevăzute de
Nomenclatorul specialităţilor
medicale,  şi farmaceutice
pentru reţeaua de asistenţă
medicală. 

 

 

 

 

nemodificat 

 

 

 

 

nemodificat 

 

 

 

nemodificat 

 

Art.386 alin.(1) lit. b) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

 

 

Alin.(1) – lit. b) medic specialist în una 
dintre specialităţile clinice sau
paraclinice prevăzute de Nomenclatorul
specialităţilor medicale și conexe
actului medical, existente în legislația 
de specialitate,  şi farmaceutice pentru 
reţeaua de asistenţă medicală. 

 

Autor: Comisia pentru comunitățile de 
români din afara granițelor țării 

 

 

 

 

În vederea prevenirii 
situaţiilor de 
discriminare a 
farmaciştilor şi 
medicilor etnici români, 
dar care nu sunt 
cetăţeni români, în 
raport de colegii lor, 
farmacişti şi medici 
cetăţeni români 

 
 
 
 
 



 

Nr.crt Text Lege Text Senat Text  Comisie/ autor amendament  Motivaţie 

4. 

Art. 416 
 
 
 
 
(1) În vederea exercitării
profesiei de medic, medicii
cetăţeni români şi medicii
cetăţeni ai unui stat membru al
UE, ai unui stat aparţinând
SEE sau ai Confederaţiei
Elveţiene, stabiliţi în România,
precum şi medicii care
întrunesc condiţiile prevăzute 
la art. 376 alin. (1) lit. c) şi e)
au obligaţia să se înscrie în
CMR. 

 

Alineatul (1) al articolului 416 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
(1) În vederea exercitării 
profesiei de medic, medicii 
cetăţeni români, medicii 
români de pretutindeni 
indiferent de cetăţenie şi 
medicii cetăţeni ai unui stat 
membru al UE, ai unui stat 
aparţinând SEE sau ai 
Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi 
în România, precum şi medicii 
care întrunesc condiţiile 
prevăzute la art. 376 alin. (1) 
lit. c) şi e) au obligaţia să se 
înscrie în CMR. 

 

Alineatul (1) al articolului 416 se
modifică şi va avea următorul
cuprins: 
 
(1) În vederea exercitării profesiei de 
medic, a tuturor profesiilor medicale 
și conexe actului medical, existente
în legislația de specialitate, medicii 
cetăţeni români, medicii români de 
pretutindeni indiferent de cetăţenie şi 
medicii cetăţeni ai unui stat membru al 
UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai 
Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în 
România, precum şi medicii care 
întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 
alin. (1) lit. c) şi e) au obligaţia să se 
înscrie în CMR. 

Autor: Comisia pentru comunitățile de 
români din afara granițelor țării. 

 

 

 

 

În vederea 
prevenirii situaţiilor 
de discriminare a 
farmaciştilor şi 
medicilor etnici 
români, dar care 
nu sunt cetăţeni 
români, în raport 
de colegii lor, 
farmacişti şi medici 
cetăţeni români 

 

 

 

5. 

 

……………….. 
Art. 563 
……………. 
f) beneficiari ai statutului de
rezident pe termen lung,
acordat de unul dintre statele
prevăzute la lit. b). 

După litera f) a articolului 563 
se introduce o nouă literă, 
litera g) cu următorul 
cuprins:  
 g) români de pretutindeni 
indiferent de cetăţenie. 

 

 nemodificat 

 



 
 

Nr.crt Text Lege Text Senat Text  Comisie/ autor amendament  Motivaţie 

6. 

Art. 591 

 

(1) În vederea exercitării 
profesiei de farmacist,
farmaciştii cetăţeni români şi
farmaciştii cetăţeni ai unui stat
membru al UE, ai unui stat
aparţinând SEE sau ai
Confederaţiei Elveţiene,
stabiliţi în România, precum şi
farmaciştii care întrunesc
condiţiile prevăzute la art. 563 
lit. c) şi e) au obligaţia să se
înscrie în CFR. 

Alineatul (1) al articolului 591 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(1) În vederea exercitării 
profesiei de farmacist, 
farmaciştii cetăţeni români, 
farmaciştii români de 
pretutindeni indiferent de 
cetăţenie şi farmaciştii cetăţeni 
ai unui stat membru al UE, ai 
unui stat aparţinând SEE sau ai 
Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi 
în România, precum şi 
farmaciştii care întrunesc 
condiţiile prevăzute la art. 563 
lit. c) şi e) au obligaţia să se 
înscrie în CFR. 

 

 

 

 

 nemodificat 

 

7 

 Art.II - în termen de 3 luni de la 
data intrării in vigoare a 
prezentei legi, se modifică in 
conformitate cu dispoziţiile 
acesteia, Statutul şi Codul 
deontologic aferent profesiei de 
medic şi farmacist în România. 

 

 nemodificat 

 

 


