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CĂTRE, 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, cu 

adresa nr. PLx. 233/2021 din 2 iunie 2021.  

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

rozalia.bucur
conf cu originalul



 2 

 

  Parlamentul României 

  Camera Deputaţilor 
 

                                                 
 

 
 
 

  

  Comisia pentru sănătate şi familie 
 
 

Bucureşti, 4 octombrie 2022 

Nr.4c-10/241 
 

 

RAPORT   

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere, 

în fond, cu propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Centrelor de naşteri pe teritoriul României, trimis cu adresa nr. 

Plx. 570/2021 din 22 noiembrie 2021. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

intervenţiile legislative vizând cadrul general referitor la situaţiile în care 

medicii vor putea să asigure asistenţă medicală în afara specialităţii pe 

perioada instituirii stării de urgenţă sau a stării de alertă. 

 

              La întocmirea prezentului raport,  Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 231/16.04.2021); 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și social (nr. 

3009/07.04.2021) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale  (nr.4c-6/519/16.06.2021); 

- avizul favorabil  al Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

(nr.4c-13/508/30.09.2021); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială 

(4c-9/455/15.06.2021); 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați (nr.4c-20/212/08.09.2021); 

- punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr. 

5964/18.06.2021); 

- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătății (nr. AR 

11209/14.09.2022). 

 

Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 4 

octombrie 2022. La lucrările comisiei au fost prezenţi deputați conform 

listei de prezență. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat  proiectul de 

lege  în şedinţa din 25 mai 2021.  

 

 Potrivit dispozițiilor articolului 75 alin. (1) și (3) din Constituţia 

României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

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

categoria legilor ordinare.  

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie, au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, întrucât o parte din aspectele vizate au fost reglementate 

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor 

măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, 

modificarea şi completarea unor acte normative. 

  

 

 

             PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 

          Dr. Nelu TĂTARU                                         Liviu-Ioan BALINT 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, 

Consilier parlamentar 


