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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie 

 

 
Bucureşti, 11 august 2020 

Nr. 4c-10/262 

 

 

 

Către, 

  BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

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

sănătății  , trimis  Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare pe 

fond,  cu adresa nr. PLx 456/2020 din 27 iulie 2020. 

 

 

         

PREŞEDINTE 

 

Conf.dr.Florin BUICU 

cristina.bologan
New Stamp
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie 

 

 
Bucureşti,  11 august 2020 

Nr. 4c-10/262 

 

 

 

  

RAPORT   

asupra proiectului de Lege  pentru modificarea și completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății   

 

 

 

În temeiul art.94  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, prin adresa                         

nr. PLx 456/2020 din 27 iulie 2020, cu dezbaterea pe fond, a proiectului 

de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătății. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 iulie 2020. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.  

 

La întocmirea prezentului raport , Comisia a avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.655/6.07.2020) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.5016/19.06.2020) 

• punctul de vedere al Ministerului Sănătății ( nr.NT 2068/08.07.2020) 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat  

proiectul de lege   în ședința  din data de 11 august 2020.   
La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați, din totalul de 19 

membrii ai comisiei. 

cristina.bologan
New Stamp
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi,  să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea  proiectului de 

lege, cu amendamentele admise redate în Anexa care face parte 

integrantă din prezentul raport. 

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 

 

Conf.dr.Florin BUICU                                     Dr.VASS Levente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar Cristina Bologan 
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ANEXA 

 

AMENDAMENTE ADMISE: 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Text  

Legea 95/2006 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul 
amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

1.  ___ Titlul legii 

LEGE 
pentru modificarea și 

completarea Legii 
nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul 
sănătății 

 

Nemodificat.  

2.  ___ Articol unic.- 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 se completează 

după cum urmează: 
 

 

Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text  

Legea 95/2006 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

3.  __ 

 
 

”Art.165. – (1) În spital se pot 
desfășura și activități de 

învățământ medico-
farmaceutic, postliceal, 

universitar și postuniversitar, 
precum și activități de 

cercetare științifică medicală. 

Aceste activități se desfășoară 
sub îndrumarea personalului 

didactic care este integrat în 
spital. Activitățile de 

învățământ și cercetare vor fi 
astfel organizate încât să 

consolideze calitatea actului 
medical, cu respectarea 

drepturilor pacienților, a eticii 
și deontologiei medicale. 

 
 

1. La articolul 165, alineatul 

(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

”Art.165. – (1) În spital, în 
ambulatoriile de specialitate 

sau în alte unități după caz, se 
pot desfășura și activități de 

învățământ medico-
farmaceutic, postliceal, 

universitar și postuniversitar, 

precum și activități de 
cercetare științifică medicală. 

Aceste activități se desfășoară 
sub îndrumarea personalului 

didactic care este integrat în 
spital, prin cumul de funcții, 

cu normă întreagă. 
Activitățile de învățământ și 

cercetare vor fi astfel 
organizate încât să consolideze 

calitatea actului medical, cu 
respectarea drepturilor 

pacienților, a eticii și 
deontologiei medicale.” 

 

 

1. La articolul 165, 

alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

”Art.165. -(1) În spital, în 
ambulatoriile de specialitate 

sau în alte unități , după caz,  
se pot desfăşura şi activităţi 

de învăţământ medico-
farmaceutic, postliceal, 

universitar şi postuniversitar, 

precum şi activităţi de 
cercetare ştiinţifică medicală. 

Aceste activități se desfășoară 
sub îndrumarea personalului 

didactic integrat. Activităţile 
de învăţământ şi cercetare 

vor fi astfel organizate încât 
să consolideze calitatea 

actului medical, cu 
respectarea drepturilor 

pacienţilor, a eticii şi 
deontologiei medicale.” 

 
Autori: membrii comisiei 

 

 

 

 
 

Pentru o exprimare 
corectă și completă 

a normei. 
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Nr. 

crt. 

Text  

Legea 95/2006 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

4.  ___ 2. La articolul 165, după 

alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alin.(11), cu 

următorul cuprins: 
”(11) Personalul didactic 

medico-farmaceutic 
beneficiază de integrare clinică 

în unitățile din subordinea, 
coordonarea și sub autoritatea 

Ministerului Sănătății, precum 

și în ministerele și instituțiile cu 
rețea sanitară proprie, în 

spitalele din rețeaua 
autorităților administrației 

publice locale și în spitale și 
cabinete private.” 

 

2. La articolul 165, după 

alineatul (1) se introduc 
trei noi alineate, alin.(11) - 

alin.(13), cu următorul 
cuprins: 

”(11) Personalul didactic 
medico-farmaceutic din   

universităţi care au în 
structură facultăţi de 

medicină , medicină 

dentară şi farmacie 
acreditate beneficiază de 

integrare clinică în unitățile și 
instituțiile din subordinea, 

coordonarea sau sub 
autoritatea Ministerului 

Sănătății, în unitățile 
medicale din subordinea 

ministerelor și instituțiilor cu 
rețea sanitară proprie, în 

unitățile și instituțiile 
medicale din subordinea 

autorităților administrației 
publice locale , precum și în 

spitale și cabinete  private. 

 

 

 
 

 
 

Pentru o exprimare 
corectă și completă 

a normei. 
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Nr. 

crt. 

Text  

Legea 95/2006 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

(12) Cadrele didactice 

prevăzute la  alin.(11) care 
desfășoară activitate 

integrată, beneficiază şi de 
o indemnizație  lunară 

egală cu 50 % din salariul 
de bază al funcției de 

medic, medic stomatolog 
sau farmacist, 

corespunzător vechimii în 

muncă și gradului 
profesional deţinut. 

 
(13) Indemnizația 

prevăzută la alin.(12) se 
suportă de la bugetul de 

stat şi nu se ia în calcul la 
determinarea limitei 

prevăzute la art.25 din 
Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea 
personalului plătit din 

fonduri publice, cu 
modificările și 

completările ulterioare.” 

 
 Autori: membrii comisiei 

Pe lângă activitatea 

de învățământ, 
cadrele didactice 

desfășoară 
activitate de 

asistență medicală 
la un volum egal cu 

al celorlalte 
categorii 

profesionale. 

 
 

 
 

 
Pentru asigurarea 

sursei de finanțare. 
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Nr. 

crt. 

Text  

Legea 95/2006 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul 

amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

5.  ___   

 
 

”f) exercitarea funcţiei de 
membru în organele de 

conducere, administrare şi 
control ale unui partid politic;” 

3. La articolul 178 alineatul 

(1), litera f) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 

”f) exercitarea funcției de 
membru în organele de 

conducere, administrare și 
control ale unui partid politic, 

atât la nivel național, cât și 
la nivel local.” 

 

Nemodificat.  

 


