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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr. 4c-10/ 85 / 20 martie  2019 
                 

 

     
BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 
Vă înaintăm raportul asupra proiectului de lege pentru modificarea art.75 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății trimis Comisiei pentru sănătate şi familie 

spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Plx.690/2018  din 12 noiembrie 2018. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

 

Conf.Dr.Florin Buicu 
             

 
                                                 

 
 

florin.danciu1
conf.cu originalul
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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                          Nr. 4c-10/85 / 20 martie 2019 

 

 

 

 

R A P O R T   

asupra proiectului de lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății 
 

 
În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege pentru 

modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, trimis cu 
adresa nr. Plx.690/2018 din 12 noiembrie 2018. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 
7 noiembrie 2018. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.  
 

     La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 
- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ (nr.779 din 03.08.2018); 
- avizul favorabil al Consiliului Economic și social (nr.3884 din17.07.2018); 
- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 1792 din 17.09.2018); 
- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătății (nr. SP 8139/05.09.2018); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială (nr. 4c-9/940 

din 28 noiembrie 2018); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-6/613 din 21 noiembrie 2018). 
 



3 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.75 din Legea 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății în sensul acordării medicilor de familie a dreptului de a 
deschide un punct secundar de lucru. Cabinetele de medicină de familie vor putea deschide 
un punct secundar de lucru în altă unitate administrativ-teritorială cu respectarea condițiilor 
prevăzute în prezentul proiect de lege. 

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

republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 19 martie 

2019. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 18 membri. La 
dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul 
Camerei  Deputaţilor, domnul Dan Dumitrescu – secretar de stat la Ministerul Sănătăţii. 
 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege pentru 

modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 
(Plx.690/2018), cu amendamentele prezentate în anexă. 
 

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

ordinare .  
 

 
 
 

              PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

 

        Conf. Dr. Florin Buicu                   Dr. Vass Levente 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Dr. Florin Danciu – consilier  parlamentar 
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Anexă – Amendamente admise 
 

Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(plx. 690/2018). 

 

 
 Text în vigoare  

(Legea 95/2006) 

Text Senat Text propus Motivare 

1.  Lege pentru modificarea 
art.75 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii 
 

Lege pentru modificarea și 
completarea art.75 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul 
sănătăţii 
(Comisia pentru sănătate și 
familie) 

Tehnica legislativă 

2.  Articol unic.- Articolul 75 
din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.652 
din 28 august 2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

Articol unic.- Articolul 75 
din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.652 din 28 august 2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
(Comisia pentru sănătate și 
familie) 

Tehnică legislativă 

3. Art. 75 (1)Un medic de 
familie poate fi titularul 
unui singur cabinet. 

 

Art.  75 (1) Un medic de 
familie poate fi titularul unui 
singur cabinet și a unui punct 
secundar de lucru. 

Se elimină 
(Comisia pentru sănătate și 
familie) 

Se consideră că textul în vigoare 
este corect și suficient. 
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4.  
 
 
 
 
(2)Cabinetele de 
medicină de familie 
acreditate pot deschide 
puncte de lucru. 
Criteriile şi 
metodologia vor fi 
precizate în normele 
prevăzute la art. 73 
alin. (1). 
 
   

 
 
 
 
 
(2) Cabinetele de medicină 
de familie pot deschide un 
punct secundar de lucru în 
altă unitate administrativ-
teritorială, situată la mai 
puțin de 15 km față de 
cabinetul propriu,  unde nu  
funcționează un alt cabinet 
medical în specialitatea 
medicină de familie, dacă 
solicitantul asigură un 
program fracționat de minim 
10 ore pe săptămână în 
norma lui de bază sau peste 
norma lui de bază.   

1. La articolul 75, alineatul 
(2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
“(2) Cabinetele de medicină 
de familie pot deschide cel 
mult două puncte secundare 
de lucru în altă unitate 
administrativ-teritorială, unde 
nu funcționează un alt cabinet 
medical în specialitatea 
medicină de familie, dacă 
solicitantul asigură un 
program fracționat de minim 
10 ore pe săptămână în norma 
lui de bază sau peste norma 
lui de bază.”   

(Comisia pentru sănătate și 
familie) 

În cele două puncte secundare de 
lucru medicul poate asigura un 
program de 10 ore pe săptămână 
pe punct de lucru, încadrându-se 
în  programul de jumătate de 
normă reglementat de legislația 
actuală. Lipsa de medici de 
familie din peste 500 de comune, 
justifică această modificare. 
Deschiderea unui punct de lucru 
secundar situat la mai puțin de 15 
km față de cabinetul propriu nu 
se justifică, întrucât decizia 
aparține în exclusivitate 
medicului de familie care dorește 
să deschidă un punct de lucru și 
această dorință nu poate și nici nu 
trebuie să fie îngrădită de 
legislație în condițiile în care 
avem o lipsă de 500 de medici de 
familie în aceste comune și 
modificarea legislativă oricum 
include restricția de a avea 
posibilitatea deschiderii unui 
punct de lucru numai și numai în 
comunele unde nu există cabinet 
de medicină de familie. Toate 
cabinetele și punctele secundare 
de lucru vor aparține de aceeași 
CJAS la nivel județean, astfel nu 
o să întâmpinăm nici o problemă 
de finanțare sau stabilire corectă 
a programului de lucru. 

5.   
 
 
 
 
(3) In cazul în care sunt mai 
multe solicitări, prioritate are 

2. La articolul 75, după 
alineatul (2) se introduce 
alineatul (3) cu următorul 
cuprins: 
 
Nemodificat 
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medicul cu cel mai mic 
număr de pacienţi pe listă. 

 
                  
                                         

 


