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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate și familie 

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2022 

Nr. 4c-10/255 

 

 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra propunerii 

legislative pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, retrimisă Comisiei pentru 

sănătate și familie cu adresa nr.Plx.139/2019 din 14 iunie 2021, în vederea 

examinării și depunerii unui nou raport. 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate și familie 

 
Bucureşti, 15 noiembrie 2022 

Nr. 4c-10/255 

 

 

RAPORT DE ÎNLOCUIRE 

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea alin.(2) de la 

art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

 

Ca urmare a deciziei Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din 

data de 14 iunie 2021, propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, a fost retrimisă Comisiei pentru sănătate și familie, cu 

adresa nr.Plx.139/2019 din 14 iunie 2021, în vederea examinării și depunerii 

unui nou raport. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(2) al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea reducerii 

vârstei standard de pensionare a medicilor, cu luarea în considerare a orelor de 

muncă efectuate de către aceștia în gărzile suplimentare. 

La întocmirea prezentului raport de înlocuire, comisia  a avut în 

vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social 

(6476/13.12.2018); 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1236/27.12.2018); 

- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale (nr.4c-6/231/20 martie 2019); 

- avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială         

(nr.4c-9/163/1.04.2019); 

livia.spinu
New Stamp



 
 

3 
 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-

13/237 din 2 aprilie 2019); 

- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci                

(nr.4c-2/201/2.04.2019); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați (nr.4c-20/168/15 aprilie 2019); 

- punctele de vedere negative  ale Guvernului (nr.128/01.02.2019, 

respectiv nr.511/DPSG/3.04.2020); 

- punctul de vedere negativ al Ministerului Muncii și Solidarității 

Sociale (nr.4007/MCB/28.10.2022). 

 

Membrii comisiei au reluat dezbaterile asupra propunerii legislative în 

şedinţa din 15 noiembrie 2022. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa 

deputaţii,  conform listei de prezență. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată  a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 11 martie 2019. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice.  

 

În urma finalizării dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților, 

un  raport înlocuitor de respingere a propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, din următoarele considerente: 

- Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

prevede reducerea vârstelor standard de pensionare numai în cazul persoanelor 

care au desfășurat activități în condiții speciale și deosebite de muncă pentru 

care legea prevede cote de contribuții mai mari la bugetul asigurărilor sociale 

de stat; 

- veniturile aferente orelor de gardă efectuate în afara programului 

normal de lucru de un medic încadrat cu contract individual de muncă cu 

program normal de lucru declarate potrivit legii, intră în calculul punctajului 

lunar aferent pensiei; 
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- promovarea prezentei inițiative legislative ar genera discrepanțe 

față de persoanele aflate în această situație, pensionate anterior intrării în 

vigoare și cele care ar urma să beneficieze de această modificare și totodată, 

ar institui un tratament discriminatoriu față de persoanele care desfășoară 

activități în alte domenii în baza a două sau mai multe contracte de muncă 

simultan, depășind programul normal de lucru sau care realizează ore 

suplimentare plătite, conform legii. 

 

 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

      Dr.Nelu TĂTARU         Liviu-Ioan BALINT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Livia Spînu 


