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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 sănătății,  trimisă Comisiei 

pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, cu adresa nr.Plx.171 din 25 

martie 2019.  

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 
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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru sănătate şi familie    

Bucureşti,  23 februarie 2021 

Nr.4c-10/130 

 

R A P O R T   

asupra  propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății  

(Plx.171/2019) 
 
 

În conformitate cu prevederile  art.94 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 sănătății, trimisă cu adresa 

nr.Plx.171 din 25 martie 2019. 

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

legislativă  în şedinţa din 20 martie 2019.  

Potrivit dispozițiilor art.75 din Constituţia României, republicată, și 

ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La întocmirea prezentului raport,  Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1111/20.11.2018); 

- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci        

(nr.4c-2/266/2.04.2019); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială 

(nr.4c-9/222/8.04.2019); 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

(nr.Plx.171/9.04.2019); 

- avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului (nr.4c-7/139/9.04.2019); 

- avizul negativ al Comisiei pentru transporturi și infrastructură 

(nr.4c-4/54/12.06.2019); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului 

(nr.318/DPSG/20.03.2020). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.95/2006 privind  reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  în sensul instituirii obligației în 

sarcina Ministerului Sănătății, ministerelor, instituțiilor și autorităților 

administrației publice locale cu rețea sanitară proprie de a cuprinde în 
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bugetul propriu sume destinate decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei 

personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din spitalele 

publice care nu dispun de locuință în localitatea în care este situat spitalul 

public la care este postul. Totodată, sumele destinate navetei se vor asigura 

din bugetul de stat sau veniturile proprii ale bugetelor locale și din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 

în funcție de subordonarea spitalului. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă în şedinţa 

online din data de 23 februarie 2021. La lucrările comisiei au fost prezenţi 

23 deputaţi din totalul de 23 membri. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 

parte din categoria legilor ordinare.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie propun plenului Camerei Deputaților, respingerea inițiativei 

legislative întrucât: 

-  propunerea legislativă ar putea încuraja medicii care au deja locuințe 

în localitatea unde este situat spitalul public la care au posturile să se mute în 

alte localități și să facă naveta, fapt care ar îngreuna asigurarea continuității 

asistenței medicale în unitățile sanitare de stat ar putea avea un efect contrar 

scopului propus, respectiv în cazul în care se decontează cheltuielile cu 

efectuarea navetei; 

- în unitățile sanitare de stat, permanența/continuitatea asistenței 

medicale se asigură prin linii de gardă sau prin chemări la domiciliu, astfel 

că pentru a asigura servicii de sănătate cât mai aproape de cetățean, respectiv 

pentru a putea răspunde în timp util chemărilor de la domiciliu în caz de 

urgență, personalul medical ar trebui să dispună de locuință în localitatea 

unde este situat spitalul public la care are postul; 

- de asemenea, gradul de oboseală fizică și psihică al personalului 

navetist este direct proporțional cu distanța de efectuare a navetei, fapt 

pentru care, încurajarea navetei nu poate conduce la o creștere, ci la o 

scădere a calității serviciilor de sănătate acordate cetățenilor. 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

          Dr.Nelu TĂTARU                                Liviu-Ioan BALINT    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Livia Spînu, consilier parlamentar 


