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Către, 
 

  Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
   Doamnei Președinte, Simona BUCURA-OPRESCU 

 
Comisia pentru sănătate şi familie 

  Domnului Preşedinte, Nelu Tătaru 
 
   
  Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii trimisă, spre dezbatere şi examinare în fond, Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei pentru administraţie şi amenajarea 
teritoriului şi Comisiei pentru sănătate şi familie, cu adresa nr. Pl-x. 584/2022 din 
11 octombrie 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul acesteia, Propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 

PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 
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asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

RAPORT PRELIMINAR 

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

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimisă cu adresa nr. Pl-x 584 din 11.10.2022 
şi înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sub nr. 4c -15/352 
din 11.10.2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006. 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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din data de 05.10.2022. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională a avut în vedere: 

− avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 865 din 
22.07.2022); 

− avizul nefavorabil al Consiliul Economic şi Social (nr. 4.138 din 05.07.2022); 
− avizul, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Concurenţei (9.081 din 26.08.2022);  
− Punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 12.553 din 17.11.2022);  
− avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (nr. 4c-9/811 din 

19.10.2022); 
− avizul negativ al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (nr. 4c-

19/194 din 25.10.2022); 
− avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (nr. 4c-

20/530 din 26.10.2022); 



− avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/643 din 26.10.2022); 

− avizul negativ al Comisie juridice, de disciplină şi imunităţi (15.11.2022). 
Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 

pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, deputaţii şi-au 
înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
domnul Adrian Voican, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Interne. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat, în 
şedinţa din 05.12.2022, şi au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, din următoarele considerente: 

− proiectul de lege este neclar, nepredictibil, fără un scop bine definit; 
− se doreşte introducerea noţiunii de protocol de colaborare între diferite instituţii ale 

statului, fără să se ia în considerare că acest tip de înţelegere nu are o forţă juridică, nici 
de contract; 

− expunerea de motive a proiectului nu este motivată în raport cu dispoziţiile pe care acesta 
le vizează. De exemplu, se afirmă că spitalele regionale nu există, prilej cu care 
reamintim că Parlamentul României, din care fac parte şi iniţiatorii, a adoptat Legea nr. 
285/2021 pentru aprobarea Contractului de finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi – 
COVID-19), între România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti şi la 
Luxemburg, la 20 aprilie 2021; Legea nr. 113/2022 pentru aprobarea Contractului de 
finanţare (Spitalul Regional de Urgenţă Cluj) dintre România şi Banca Europeană de 
Investiţii, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2021; 
Proiect de lege pentru aprobarea Contractului de finanţare – Spitalul Regional de Urgenţă 
Craiova, dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 
2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022, aflându-se în proces legislativ; 

− referitor la personalul medical din spitalele regionale care sunt totodată şi cadre UMF, 
menţionăm că acest lucru nu constituie o noutate, toate spitalele clinice sau secţiile 
clinice funcţionează pe acelaşi principiu; 

− abrogările propuse la punctele 17-20 desfiinţează practic finanţarea sistemului de 
medicină de urgenţă publică etc. 
În raport cu obiectul şi conţinutul acesteia, Propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 
 
          
 
 
           PREŞEDINTE                                                                                        SECRETAR 
Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                                       Dumitru RUJAN 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar, Mircea STAN 
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