
 
Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 4c-8/ 167/ 3 aprilie  2017  
                 
 

           
BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul de înlocuire asupra propunerii legislative 

pentru modificarea art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre 

dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Plx. 341/2016  din 13 februarie 2017. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf. Dr. Florin Buicu 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr. 4c-8/ 167 / 3 aprilie 2017 
 
 
 
 

RAPORT de  ÎNLOCUIRE 
asupra  propunerii legislative  pentru modificarea art.800 alin.(2) din                

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art.70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, propunerea legislativă pentru modificarea 
art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii a fost retrimisă Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa 
Plx. 341/2016 din data de 13 februarie 2017 în vederea reexaminării și 
întocmirii unui nou raport. 

Menționăm că prezentul raport înlocuiește raportul nr. 4c-8/ 348 
din 12 octombrie  2016.  

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

iniţiativa legislativă, în şedinţa din 6 septembrie 2016. 
 
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
     La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 
- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ 

(nr.267 din 23.03.2016); 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi ( nr.Plx 341/2016 din 27.09.2016); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii 

(Nr.4c-3/341/2016 din 27.09.2016); 
- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 1313 din 

13.07.2016); 
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- punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătății 
(nr.2641 din 23.03.2016).  
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
art.800 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, în sensul reglementării posibilității persoanelor juridice 
autorizate care eliberează medicamente către populație să desfășoare și 
distribuție angro de medicamente.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei au reexaminat iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din 28 martie 2017. La lucrările comisiei au fost 
prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 membri. 

 
   La dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, domnul Dan 
Dumitrescu secretar de stat la Ministerul Sănătăţii. 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  

hotărât, cu majoritate de voturi (11 voturi pentru adoptare, 5 voturi 
împotrivă, 1 abținere), să propună plenului Camerei Deputaților 
adoptarea propunerii legislative pentru modificarea art.800 alin.(2) din 
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx. 341/2016), 
cu amendamentele admise prezentate în anexă.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare .  

 
  
 
 

              PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 
 

        Conf. Dr. Florin Buicu                  Dr. Vass Levente 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gheorghe Marinescu – şef birou 
Întocmit,  
Florin Danciu – consilier  parlamentar 
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ANEXA 
 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

 
Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă 
 

Text 
Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul legii 

Lege pentru modificarea 
art.800 alin. (2) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății  

----- 

 

Titlul legii 

Lege pentru modificarea alin. 
(2) al art.800 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății 
(Comisia pentru sănătate și 
familie) 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

2   Articol unic – La articolul 
800 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.652 
din 28 august 2015, cu 
modificările ulterioare, 
alineatul (2) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„(2) Persoanele juridice 
autorizate să elibereze 
medicamentele către 
populație pot să desfășoare și 
activitate de distribuție angro 
de medicamente, cu 
respectarea prevederilor 
prezentei legi, precum și a 
legislației naționale în 
vigoare.” 

--- Articol unic – Alineatul (2) 
al articolului 800 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.652 din 28 august 2015, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Persoanele juridice 
autorizate să elibereze 
medicamentele către 
populație pot să desfășoare și 
activitate de distribuție angro 
de medicamente, cu 
respectarea prevederilor 
prezentei legi, precum și a 
legislației naționale în 
vigoare.” 
(Comisia pentru sănătate și 
familie) 

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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