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                                                                         CONFORM CU ORIGINALUL 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 

Nr.4c-19/156/2021 
 

PLx nr.485/2021 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul sănătății, precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 
privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de 

protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 
pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
sănătății, precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind 
măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a 
persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA (PLx nr.485/2021). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță, cu observații și 
propuneri, conform avizului nr.718/31.08.2021. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 
conform avizului nr.6319/16.08.2021. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 11.10.2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006, precum şi abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002. Potrivit expunerii de 
motive, proiectul vizează, printre altele, stimularea organizării şi desfăşurării la nivelul 
unităţilor sanitare a activităţii de audit clinic, ca măsură de creştere a calităţii serviciilor 
de sănătate şi siguranţei pacientului. De asemenea, intervențiile au ca scop clarificarea 
atribuţiilor dintre structurile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate 
publică, înlăturarea conflictelor de interse, introducerea reglementărilor specifice 
referitoare Ia situaţiile în care pot fi transmise bunurile achiziţionate din sumele alocate 
pentru derularea programelor naţionale de sănătate, aflate în perioada de valabilitate, de 
la o unitate de specialitate la alta. 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
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lege în ședința din 3 noiembrie 2021 și au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a acestuia.                                                     

 
 
  

PREŞEDINTE 
  

Ioan-Sabin Sărmaș 
 


