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Camera Deputaţilor

Comisia pentru sănătate
şi familie
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şi protecţie socială
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Către
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de
Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, trimis Comisiei pentru sănătate şi familie şi
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială pentru examinare pe fond, cu
adresa nr.PLx 540/2018 din 15 octombrie 2018.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Conf.Dr.Florin Buicu

Adrian Solomon

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru sănătate şi familie
Bucureşti,
Nr.

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Bucureşti,
Nr.

7 noiembrie 2018
4c-10/ 380

7 noiembrie 2018
4c-9/816

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate,
prin adresa nr.PLx 540/2018 din 15 octombrie 2018, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea
art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

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

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.798/8.08.2018)

•

avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.3969/24.07.2018)

•

avizul

negativ

al

Comisiei

(nr.4c-6/501/31.10.2018)

pentru

drepturile

omului,

culte

şi

problemele

minorităţilor

naţionale

•

avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.501/30.10.2018).

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.391 din Legea nr.95/2006, în sensul stabilirii
posibilităţii ca medicii să se pensioneze la cerere, la vârsta de 67 de ani, fără a li se afecta însă dreptul de a beneficia de
pensie la momentul împlinirii vârstei de pensionare prevăzută în Legea nr.263/2010.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 octombrie 2018.

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, Comisiile şi-au desfăşurat lucrările în şedinţa comună din data de 6 noiembrie 2018.
La lucrări și-au înregistrat prezența 14 deputaţi din totalul de 18 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie şi 20
de deputaţi din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.

În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României,
republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare.
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În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu
majoritate de voturi (3 voturi împotrivă şi 6 abţineri), să supună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului
de lege cu amendamente, admise şi respinse, prezentate în anexa care face parte din prezentul raport.

PREŞEDINTE,
Conf.Dr.Florin Buicu

SECRETAR,
Dr.Vass Levente

Întocmit,
Consilier parlamentar Cristina Bologan

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Violeta Răduţ

Consilier parlamentar Elena Anghel
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ANEXA
I. AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, comisiile au hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autor amendament)

Motivarea
amendamentului

1.
__

Titlul legii

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.

Lege
pentru
modificarea Lege pentru modificarea Legii
art.391 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
domeniul sănătăţii
Autori: membrii comisiilor
2.
__

Articol unic. – La articolul
391 din 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,
alineatul (1) se modifică şi
va avea următorul cuprins:

Pentru respectarea normelor
Articol unic. Legea de tehnică legislativă.
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 modifică după
cum urmează:
Autori: membrii comisiilor
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autor amendament)

Motivarea
amendamentului

1.
La
articolul
185,
alineatul (13) se modifică
şi
va
avea
următorul
cuprins:
“(13) Medicii, indiferent de
sex, care împlinesc vârsta de
67 de ani după dobândirea
funcţiei de conducere şi care
fac
parte
din
comitetul
director al spitalului public sau
exercită funcţia de şef de
secţie, şef de laborator ori şef
de serviciu medical, vor fi
pensionaţi
conform
legii.
Medicii în vârstă de 67 de ani
nu pot participa la concurs şi
nu pot fi numiţi în niciuna
dintre funcţiile de conducere
care fac parte din comitetul
director al spitalului public sau
de şef de secţie, şef de
laborator ori şef de serviciu
medical.”

Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.

3.
Art.185, alin.(13)

(13) Medicii, indiferent de sex,
care împlinesc vârsta de 65
de
ani
după
dobândirea
funcţiei de conducere, care fac
parte din comitetul director al
spitalului public sau exercită
funcţia de şef de secţie, şef de
laborator ori şef de serviciu
medical, vor fi pensionaţi
conform legii. Medicii în vârstă
de 65 de ani nu pot participa
la concurs şi nu pot fi numiţi
în niciuna dintre funcţiile de
conducere, care fac parte din
comitetul director al spitalului
public sau şef de secţie, şef de
laborator ori şef de serviciu
medical.

__

Pentru
corelare
reformularea
propusă
alin.(1) al art.391.

cu
la

Autori: membrii comisiilor
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Nr.
crt.

Text
act normativ de bază

Text
adoptat de Senat

Text propus de Comisii
(autor amendament)

Motivarea
amendamentului

4.
Art.391, alin.(1)

(1) Medicii se pensionează la „Medicii se pensionează, la
vârsta de 65 de ani, indiferent cerere, la vârsta de 67 de ani,
indiferent de sex. Cererea
de sex.
privind
menţinerea
în
activitate până la împlinirea
vârstei de 67 de ani se
depune, de către medic, la
unitatea angajatoare cu cel
puţin 3 luni înaintea împlinirii
vârstei
standard
de
pensionare
prevăzute
de
Legea nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.”

2.
La
articolul
391,
alineatul (1) se modifică şi Pentru respectarea normelor
va avea următorul cuprins: de tehnică legislativă.
„Art.391. – (1) Medicii se
pensionează, la cerere, la
vârsta de 67 de ani, indiferent
de
sex.
Cererea
privind
menţinerea în activitate până
la împlinirea vârstei de 67 de
ani se depune, de către medic,
la unitatea angajatoare, cu cel
puţin 3 luni înaintea împlinirii
vârstei
standard
de
pensionare
prevăzute
de
Legea nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.”
Autor: membrii comisiilor
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II. AMENDAMENTE RESPINSE
În cadrul dezbaterilor, comisiile au respins următorul amendament:
Nr.
crt.

Text Senat

Motivare
1. argumente pentru susţinere
2. argumente pentru respingere

Amendamentul propus
şi autorul acestuia

Camera
decizională

1.
Art.391 alin.(1)
„Medicii se pensionează, la
cerere, la vârsta de 67 de ani,
indiferent de sex. Cererea
privind
menţinerea
în
activitate până la împlinirea
vârstei de 67 de ani se
depune, de către medic, la
unitatea angajatoare cu cel
puţin 3 luni înaintea împlinirii
vârstei
standard
de
pensionare
prevăzute
de
Legea nr.263/2010 privind
sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.”

Alineatul (1) al articolului 391 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Medicii se pensionează la vârsta de 65 de
ani, indiferent de sex. După pensionare
medicii
pot
continua
activitatea
medicală pe posturile ocupate înainte
de pensionare, numai în unităţile
sanitare cu deficit de personal, cu
aprobarea conducerii acestora şi până
la ocuparea prin concurs a posturilor
vacante. Cererea privind menţinerea în
activitate până la împlinirea vârstei de 65
de ani se depune, de către medic, la
unitatea angajatoare cu cel puţin 3 luni
înaintea împlinirii vârstei standard de
pensionare
prevăzute
de
Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii
publice,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.”
Autori: deputaţi Maricela COBUZ
Nicolaie-Sebastian-Valentin RADU

1. Pentru rezolvarea unei probleme
de interes naţional major: deficitul
de
personal
din
sănătate
şi
menţinerea în sistem a unor medici
cu experienţă.

Camera
Deputaţilor

2.
Textul
propus
contravine
normelor de tehnică legislativă
întrucât creează un paralelism
legislativ,
fondul
propunerii
regăsindu-se în cuprinsul alin.(5)
din acelaşi articol.
De asemenea, ultima ipoteză a
textului, referitor la cerere, nu are
aplicabilitate,
întrucât
vârsta
standard de pensionare este de
65 de ani, iar medicul nu are de ce
să solicite menţinerea în activitate
până la împlinirea acestei vârste.

şi
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