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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 
   
 
Bucureşti, 27 martie 2017 

Nr. 4c-7/ 129 

 
RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 73/2017 din 1 februarie 

2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege  pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.95/2006, precum şi a art.41 din Legea 

asistenţei sociale nr.292/2011, preconizându-se încadrarea de personal de specialitate cunoscător a limbii minorităţilor 

naţionale, în unităţile de asistenţă medicală din unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale 

fie au pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, fie numărul lor este de cel puţin 5000.  

Bucureşti, 27 martie 2017 
Nr. 4c-8/152 



 

2/6

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 decembrie 2016. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.552/02.06.2016) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1980/17.05.2016) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/191/15.02.2017) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

(nr.4c-5/68/15.02.2017) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1156/06.03.2017). 

 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au 

dezbătut proiectul de lege în şedinţa comună din 27 martie 2017. 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi din totalul de 21  membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială şi 15 deputaţi din totalul de 19 membri ai Comisiei de sănătate şi familie. 

Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi pentru. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente, redate în anexa care fac parte integrantă din prezentul raport.  

 
 

 
   PREŞEDINTE,      VICEPREŞEDINTE, 
   Adrian Solomon      Vasile Florin Stamatian 
 
    
 
 
 
   SECRETAR,       SECRETAR, 
                          Violeta Răduţ                Vass Levente 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

1.   
Lege pentru completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 
din Legea asistenţei sociale 

nr.292/2011 

 

 
Nemodificat  

 

2.   
Art.I. - 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 
completează după cum urmează: 
 

 
Nemodificat  

 

3.  
Art. 7. - Principiile care stau la baza 
asistenţei de sănătate publică sunt 
următoarele: 
 

 
1. La articolul 7, după litera l) se 
introduce o nouă literă, lit.m), cu 
următorul cuprins: 
,,m) încadrarea în unităţile sanitare 
şi a personalului de specialitate de 
asistenţă medicală cunoscător al 

 
 
 
 
,,m) asigurarea în unităţile sanitare şi 
a personalului de specialitate de 
asistenţă medicală sau socială, după 

 
 
 
 
 
Pentru acoperirea 
situaţiilor în care, în cadrul 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

limbii minorităţilor naţionale în 
unităţile administrativ-teritoriale în 
care cetăţenii minorităţilor naţionale 
fie au o pondere de peste 20% din 
numărul locuitorilor, fie numărul lor 
este de cel puţin 5000.” 
 

caz, cunoscător al limbii minorităţilor 
naţionale în unităţile administrativ-
teritoriale în care cetăţenii 
minorităţilor naţionale fie au o 
pondere de peste 20% din numărul 
locuitorilor, fie numărul lor este de 
cel puţin 5000, cu respectarea 
celorlalte prevederi din fişa 
postului.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

unităţilor sanitare, există şi 
personal de specialitate în 
asistenţa socială. 
 
 
 
Prevedere necesară, 
criteriul competenţei 
profesionale primează. 

4.  
Art. 16. - (1) Ministerul Sănătăţii, ca 
autoritate centrală în domeniul 
asistenţei de sănătate publică, are în 
principal următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi: 
............................................................ 

 
2. La articolul 16 alineatul (1), după 
litera k) se introduce o nouă literă, 
lit.l), cu următorul cuprins: 
„l) elaborează normele de organizare 
şi funcţionare a unităţilor care asigură 
asistenţa de sănătate publică, cu 
luarea în considerare şi a prevederilor 
art.7 lit.m), autorizează şi controlează 
activitatea instituţiilor de sănătate 
publică şi asigură funcţionarea 
unităţilor din subordine.” 
 

 
Nemodificat  

 

5.   
Art.II. - După alineatul (5) al 
articolului 41 din Legea asistenţei 
sociale nr.292/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.905 din 20 decembrie 2011, cu 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

 Observaţii / amendamente  Motivare 

modificările ulterioare, se introduce 
un nou alineat, alin.(6), cu următorul 
cuprins: 
„(6) În unităţile administrativ-
teritoriale în care cetăţenii 
minorităţilor naţionale fie au o 
pondere de peste 20% din numărul 
total al locuitorilor, fie numără cel 
puţin 5.000 de cetăţeni, prin grija 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, instituţiile şi unităţile de 
asistenţă socială încadrează şi 
personal cunoscător al limbii 
minorităţilor naţionale respective.” 
 

 
 
 
„(6) În unităţile administrativ-
teritoriale în care cetăţenii 
minorităţilor naţionale fie au o 
pondere de peste 20% din numărul 
total al locuitorilor, fie numără cel 
puţin 5.000 de cetăţeni, prin grija 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, instituţiile şi unităţile de 
asistenţă socială asigură şi personal 
cunoscător al limbii minorităţilor 
naţionale respective, cu respectarea 
celorlalte prevederi din fişa 
postului.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu modificările 
anterioare. 

6.  
__ 

 
__ 

 
Art.III. – Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2018. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Prevedere necesară, pentru 
a da timp autorităţilor 
competente să 
implementeze măsurile 
preconizate. 
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