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BIROULUI PERMANENT 

AL 
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Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 

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

sănătăţii  trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în 

fond, cu adresa nr. Plx.606/2018  din 22 octombrie 2018. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf. Dr. Florin Buicu 
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R A P O R T   
asupra  propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, 
spre dezbatere în fond,  cu  propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
trimisă cu adresa nr. Plx 606/2018 din 22 octombrie 2018. 

 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din 17 octombrie  2018. 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 observaţii al Consiliului Legislativ 
(nr.571 din 14.06.2018); 

- avizul pozitiv al CES (nr.3065 din 05.06.2018); 
- avizul negativ  al Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/537/7 noiembrie 
2018); 

- avizul negativ  al Comisiei pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă (înregistrat la Comisia pentru sănătate şi 
familie cu nr.4c-10/515 din 26.XI.2018) ; 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 
1708/DPSG/04.09.2018). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea  Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prin 
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inserarea unor avertismente scrise şi în formă sonoră pe rezumatele şi 
ambalajele medicamentelor homeopate şi naturiste. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 27 noiembrie 2018. La lucrările comisiei au 
fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 18 membri.  

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu 

majoritate de voturi (16 voturi pentru, 2 abţineri), să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(PLx.278/2018) din următoarele considerente  : 
- propunerea legislativă nu a fost redactată cu respectarea cerinţelor 

de tehnică legislativă prevăzute de art.6 şi 31 din Legea 
nr.24/2000; 

- prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
referitoare la medicamentele homeopate transpun Directiva 
2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 
noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman; 

- un medicament homeopat poate conţine mai multe principii 
active şi este reglementat, evaluat şi autorizat de Agenţia 
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare .  
 

  
 
 

              PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 
 

        Conf. Dr. Florin Buicu                            Dr. Vass Levente 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Dr.Florin Danciu – consilier  parlamentar 
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