
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI          

Bucureşti, 22  septembrie 2010      
PL-x 425/2010                      

AVIZ  
asupra proiectului de Lege pentru  modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimis cu adresa nr. PL x 425 din 
1 septembrie  2010 şi înregistrat cu nr. 31/705  din 2 septembrie 2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a adoptat proiectul de lege, în calitate de primă Cameră sesizată, în 
şedinţa din 30 iunie 2010, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 75 
alin. (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  22 septembrie 2010. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor 
prevederi din cuprinsul articolului 237 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, în scopul constituirii unei surse suplimentare de finanţare pentru 
sistemul medical. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ nr. 147 din 
24 februarie 2010, precum şi punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr. 
1304  din 18 mai  2010, prin care nu se susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate  de voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative, întrucât art. 313 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, statuează că daunele aduse 
sănătăţii unei persoane, respectiv cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală 
acordată, sunt suportate de către persoana care le-a cauzat. În cazul consumului excesiv 
de alcool suntem în faţa unui act voluntar care are consecinţe grave asupra sănătăţii, 
consecinţe care, conform prevederilor enunţate ar trebui să fie suportate de către persoana 
care le-a cauzat. De asemenea, expunerea de motive la proiectul de lege este insuficient 
fundamentată şi sumar redactată, în condiţiile în care ar fi trebuit prezentat un studiu de 
impact. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 
                              VICEPREŞEDINTE,                        SECRETAR, 
                                Florin IORDACHE                Gabriel ANDRONACHE 
 
Consilier, Paul Şerban 


		2010-09-28T08:59:26+0300
	Florica D. Manole




