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                 Vă înaintăm alăturat raportul comun asupra propunerii legislative 

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

sănătăţii trimisă Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei pentru 

sănătate și familie pentru examinare în fond, cu adresa nr. Pl-x 584/2022 din 11 

octombrie 2022. 

 

              

 

VICEPREŞEDINTE  

Bogdan-Andrei  

TOADER 

    PREŞEDINTE  

  Laurenţiu-Dan  

LEOREANU 

PREŞEDINTE 

Dr. Nelu 

 TĂTARU 
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        București, 15 februarie 2023 

                            

           Pl-x 584/2022 

 

RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate, prin adresa 

nr. Pl-x 584/2022 din 11 octombrie 2022, cu dezbaterea în fond, a propunerii 

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

domeniul sănătăţii. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 5 octombrie 2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisia pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională și Comisia pentru sănătate și familie au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 865/ 22.07.2022); 

 avizul nefavorabil al Consiliul Economic şi Social (nr. 4138/ 05.07.2022); 
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 punctul de vedere al Consiliului Concurenţei (nr. 9081/ 26.08.2022);  

 punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 12553/17.11.2022);  

 avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (nr. 4c-

9/811/19.10.2022); 

 avizul negativ al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (nr. 

4c-19/194/25.10.2022); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 

(nr. 4c-20/530/ 26.10.2022); 

 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/643/ 26.10.2022); 

 avizul negativ al Comisie juridice, de disciplină şi imunităţi  din data de 

15.11.2022. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Intervenţiile 

legislative vizează modificări esenţiale privind funcţionarea sistemului naţional de 

urgenţă şi prim ajutor calificat, modificări la o serie de reglementări care să asigure 

coerenţa, eficienţa, eliminarea imixtiunii în competenţele şi activităţile specifice 

domeniului sănătăţii, precum şi uniformizarea standardelor de calitate între asistenţa 

medicală privată de urgenţă şi asistenţa medicală de urgenţă de stat.. 

Potrivit prevederilor art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor trei comisii 

sesizate în fond au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

propunerea legislativă în ședința din data de 5 decembrie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

deputații și-au înregistrat prezența conform listei de prezență. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu art. 56 și 57 

din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, domnul Adrian Voican, Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.   

Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut propunerea legislativă în 

ședința din data de 7 februarie 2023. 

La lucrările Comisiei pentru sănătate și familie, deputaţii şi-au înregistrat 

prezenţa conform listei de prezenţă. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a 

examinat propunerea legislativă în şedinţa din data de 15 februarie 2023. 

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

și-au înregistrat prezența deputații conform listei de prezență.  
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La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Adrian Voican, 

Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, membrii 

celor trei comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, din 

următoarele considerente: 

 în forma propusă, propunerea legislativă vizează schimbări fundamentale ale 

sistemului de urgență, neprecizând însă și motive întemeiate care să justifice 

o astfel de abordare, materializată printr-un impact esențial în modul de 

organizare și funcționare a structurilor care au în competență acordarea 

asistenței medicale de urgență în situații de urgență și la dezastre; 

 sistemul sanitar din România înregistrează deficit de personal, astfel că 

inițiativa este disproporționată, putând genera colaps în cadrul sistemului de 

intervenție medicală de urgență la nivel național (datorită propunerii 

eliminării implicării echipelor de urgență SMURD din sistemul național de 

servicii medicale de urgență și de prim ajutor calificat); 

 propunerea legislativă este neclară, nepredictibilă și fără un scop bine definit. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  

VICEPREŞEDINTE  

Bogdan-Andrei  

TOADER 

 

 

 

    PREŞEDINTE  

  Laurenţiu-Dan  

    LEOREANU 

PREŞEDINTE 

Dr. Nelu 

 TĂTARU 

SECRETAR,  

Christine THELLMANN 

 

 

 

SECRETAR,  

Dumitru RUJAN 

SECRETAR, 

Liviu-Ioan BALINT 

Şef serviciu Cristian BITEA  

Consilier parlamentar Beatrice DRĂGAN 
 

Consilier parlamentar Mircea STAN 

 

Consilier parlamentar Maria-

Rozalia BUCUR 

 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=165&cam=2&leg=2020

