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BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

Vă înaintăm raportul de înlocuire asupra cererii de reexaminare a  Legii 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru 

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

sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie , cu adresa nr. PLx 161/2014 din  17 

septembrie 2014. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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R A P O R T   D E  I N L O C U I R E 

asupra cererii de reexaminare a  Legii  privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 

 
 
În temeiul dispoziţiilor art.137 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată 

spre dezbatere în fond, cu reexaminarea Legii privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014 pentru modificarea şi 

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

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

trimisă cu adresa nr. PLx 161 din 17 septembrie 2014. 

 
 Legea supusă reexaminării este iniţiată de Guvernul României şi 

vizează  modificarea şi completarea   Legii nr.95/2006 privind reforma  în  

domeniul    sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

respectării angajamentelor asumate de Guvernul României faţă de 

organismele financiare internaţionale privind modificarea legislaţiei 

existente pentru implementarea unei reforme cuprinzătoare a sistemului 

sanitar şi pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a acestui sistem, a  

 



 

creşterii eficienţei cheltuielilor din acest sector şi a îmbunătăţirii 

rezultatelor sale. 

Această lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat, cu 

respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată, a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui 

României, la data de 26.06.2014. 

În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia 

României, republicată, Preşedintele României a formulat cererea de 

reexaminare asupra Legii transmisă spre promulgare, pentru următoarele 

considerente: 

La articolul I pct.38 al Legii transmise spre promulgare se prevede 

modificarea alineatului (2) al articolului 375 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, după cum urmează:”Având în 

vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile fundamentale ale medicului 

faţă de pacientul său, medicul nu este funcţionar public şi nu poate fi 

asimilat acestuia”, dispoziţii care încalcă prevederile alineatului (2) ale 

articolului 175 din Codul Penal, prin care orice persoană „care exercită un 

serviciu de interes public pentru care a fost investită de autorităţile 

publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu 

privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.” 

La şedinţa Comisiei pentru sănătate şi familie din data de 29 

septembrie 2014 şi-au înregistrat prezenţa 18  deputaţi, din totalul de 19 

membri. 

La dezbaterea cererii de reexaminare a participat, în calitate de 

invitat, doamna Corina Teodor, consilier în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

 

  3



 

În urma finalizării dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, 

membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să respingă cererea de reexaminare formulată de Preşedintele 

României şi să  propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea Legii 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2014   pentru   

modificarea   şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, în forma trimisă la promulgare, din următoarele 

considerente: 

- în toate ţările Uniunii Europene, profesia de medic este legiferată 

ca fiind liberală; 

- medicul nu este funcţionar public în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare (Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii), iar o eventuală echivalare ar diminua prestigiul acestei profesii, 

precum şi o relaţie apropiată de pacient; 

- medicii trebuie să dispună de independenţă profesională, care 

potrivit studiilor sociologice, este deosebit de importantă pentru aceştia; 

- principala cauză pentru care medicii părăsesc sistemul medical 

din România o reprezintă faptul că aceştia sunt, sau pot fi echivalaţi cu 

funcţionarii publici; astfel, începând din anul 2008 şi până în prezent, un 

număr de aproximativ 15.000 de medici au părăsit România, deficitul 

resimţindu-se tot mai acut atât pe zone, cât şi pe specialităţi medicale; 

- adoptarea prezentului act normativ în forma aprobată de către 

Parlament va constitui un mesaj de stabilitate pentru lumea medicală cât 

şi pentru pacienţi şi care ar reduce substanţial fenomenul migraţiei 

medicilor. 

 

  4



 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea supusă reexaminării, 

face parte din categoria legilor ordinare. 

În urma reexaminării, Senatul a respins cererea de reexaminare şi 

a înaintat Camerei Deputaţilor legea în forma adoptată iniţial de 

Parlament. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 

 

 

 

 

 

 

               PREŞEDINTE,                                               SECRETAR,                                 

            RODICA NASSAR                                        FLORIN BUICU                              

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Marinescu Gheorghe – şef birou 

Livia Spînu – consilier parlamentar 
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