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Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru completarea art.320 

din Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii trimisă Comisiei 

pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, cu adresa nr. Plx 205/2019 din 27 

martie 2019. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 
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Conf. Dr. Florin Buicu 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr. 4c-10/ 181/ 5 iunie 2019 
 

RAPORT   
asupra propunerii legislative pentru completarea art.320 din Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru sănătate și familie a fost 

sesizată pentru dezbatere în fond cu propunerea legislativă pentru completarea art.320 din Legea nr. 95/14.04.2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii,  trimisă cu adresa nr. Plx 205/2019 din 27 martie 2019. 
 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, în şedinţa din 25 martie 2019. 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.21 din 16.01.2019); 
- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 4211/7 mai 2019); 
- punctul de vedere favorabil al C.E.S. (nr. 116 din 08/01/2019); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (nr.4c-6/282 din 3 

aprilie 2019); 
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-13/331/2019 din 15 aprilie 2019). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 320 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, în sensul exceptării minorilor de la plata daunelor provocate prin faptele lor care aduc daune sănătăţii 
altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane. 
 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă, în şedinţa din 4 iunie 2019. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 20 membri. În 
raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare .  

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților respingerea propunerii legislative pentru completarea art.320 din Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii(Pl-x 205/2019) pentru următoarele considerente: 

- chestiunea supusă atenției prin această propunere legislativă a fost deja soluționată prin Decizia nr 22/2017 a 
Înaltei Curți de Casație și Justiție; 

- sediul materiei răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie nu se regăsește în Legea reformei în domeniul 
sănătății nr.95/2006 ci în Codul civil art.1357-1371 (Legea nr.287/2009). 

 
 
 

 
              PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 

 

        Conf. Dr. Florin Buicu                       Dr. Vass Levente 
                                             
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Întocmit,  
Dr. Florin Danciu – consilier  parlamentar              


