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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr.4c-19/57/07.04.2021 

 
PLx nr.137/2021 

 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PLx 
nr.137/2021). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 
observații și propuneri, conform avizului nr.76/25.02.2021. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 22.03.2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006. Proiectul vizează, printre altele, instituirea posibilităţii de acordare, din 
rezerva Ministerul Sănătăţii, cu titlu de ajutor umanitar sau donaţie, instituţiilor sau 
autorităţilor cu atribuţii în domeniul sănătăţii din alte state, de medicamente, seruri, 
vaccinuri, dispozitive medicale, materiale specifice pentru prevenirea sau rezolvarea 
unor situaţii de urgenţă survenite ca urmare a unor epidemii, pandemii, catastrofe, 
dezastre naturale; modificarea şi completarea unor atribuţii ale consiliului de 
administraţie al spitalului, alegerea de către consiliul de administraţie al CNAS a doi 
vicepreşedinţi (în loc de unul, ca în prezent) care devin de drept şi vicepreşedinţii CNAS; 
crearea cadrului legal pentru ca întâlnirile Colegiului Medicilor din România, Adunarea 
Generală Naţională şi Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor de la nivel naţional sau 
teritorial să se poată desfăşura prin mijloace de comunicare la distanţă şi prin folosirea 
votului electronic. 

În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
lege și au hotărât, cu unanimitate de voturi (12 voturi pentru) avizarea favorabilă 
a acestuia.                                                     

  

PREŞEDINTE,   

 
Ioan Sabin Sărmaș 
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