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RAPORT PRELIMINAR  

 

asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru 

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

sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale 

naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare

 

 

În conformitate cu prevederile art. 140 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție 

socială și Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate prin adresa nr. 

PLx.484/2019 din 1 septembrie 2022, cu Legea privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe 

guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare, aflată în procedură 

de reexaminare, potrivit art.77 alin.(2) din Constituția României, republicată, ca urmare 

a cererii Președintelui României. 

La data de 13 mai 2022, Preşedintele României a cerut reexaminarea Legii 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire 

la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare.  

În cerere se arată că Legea trimisă la promulgare se impune a fi reexaminată 

din următoarele motive:  

 redactarea textului pct. 1 al articolului unic al legii transmise la 

promulgare este de natură să creeze confuzie în aplicare pentru destinatarii normei, 

deoarece nu se poate stabili dacă alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial cu 

specialitatea medicină de familie se face în baza lit. a) ”specialități medicale” sau în 
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baza lit. d) ” medicină de familie”, având în vedere că medicina de familie constituie 

specialitate medicală; 

 forma propusă pentru art. 427 prin legea supusă reexaminării, conform 

căreia alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial se va face pe specialităţi 

medicale, nu ţine cont de existenţa unei alte categorii de membri ai Colegiului 

Medicilor din România, respectiv medicii cu competenţe limitate, care, deşi au calitatea 

de membri în Colegiu, vor fi privaţi de dreptul de a alege şi de a fi ales, întrucât aceştia 

nu figurează încadraţi în grupa specialităţilor medicale stabilite de Nomenclatorul de 

specialităţi medicale; 

 la pct. 1 al articolului unic din legea supusă reexaminării, noul alineat (4) 

al art. 427 din Legea nr. 95/2006 prevede ca, pentru colegiile teritoriale pe raza cărora 

funcţionează unităţi medicale în care îşi desfăşoară stagiul de pregătire profesională 

medici rezidenţi, în luna octombrie a fiecărui an, aceştia îşi vor alege un reprezentant. 

Alegerile se organizează de către colegiul teritorial pe parcursul a două zile”. 

Neaplicând acelaşi criteriu de alegere şi reprezentare în consiliu, în funcţie de numărul 

de membri dintr-o grupă medicală, norma poate conduce la crearea unui regim juridic 

distinct pentru medicii rezidenţi, aceştia urmând a alege un „reprezentant” în Consiliu 

al cărui statut nu este clar determinat. 

       Senatul, în calitate de primă Camera sesizată, a adoptat Legea privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire 

la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare, în 

şedinţa din data de 29 iunie 2022, ca urmare a cererii de reexaminare. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 62 Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

membrii Comisiei au reexaminat Legea menționată mai sus, în şedinţa din ziua de 27 

februarie 2023. 

La ședința comisiei, deputații și-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  

În urma reexaminării Legii şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări, au hotărât cu unanimitatea voturilor exprimate, să transmită Comisiei pentru 

sănătate și familie și Comisiei pentru muncă și protecție socială un raport preliminar 

de adoptare a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2019 pentru 

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

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi 

cu privire la măsuri fiscal-bugetare, cu amendamentele admise prezentate în 

Anexă. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 

ordinare. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 
     

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Alexandra Pelea 



Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma reexaminării, Comisia propune adoptarea Legii cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
 Text adoptat de Parlament  

Text adoptat de Senat după 

reexaminare 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

amendament 

1.  Titlul legii 

 

Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.9/2019 pentru 

modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii, a 

unor reglementări cu privire la 

programe guvernamentale naţionale şi 

cu privire la măsuri fiscal-bugetare 

Nemodificat  Nemodificat   

2.  Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 

Guvernului nr.9 din 8 august 2019 

pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii, a unor 

reglementări cu privire la programe 

guvernamentale naţionale şi cu privire 

la măsuri fiscal-bugetare, adoptată în 

temeiul art.1 pct.I poz.3, pct.II poz.2 şi 

pct.VI poz. 1 din Legea nr. 128/2019 

privind abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanţe, şi publicată în 

Nemodificat  Nemodificat   



5 

 

Nr. 

crt. 
 Text adoptat de Parlament  

Text adoptat de Senat după 

reexaminare 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

amendament 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr.668 din 9 august 2019, cu 

următoarele modificări şi 

completări: 

3.  1. La articolul I, după punctul 10 se 

introduc trei noi puncte, pct.101-103, cu 

următorul cuprins: 

 

„101. Articolul 427 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Art.427. - (1) Alegerea membrilor 

consiliului colegiului teritorial se va 

face pe specialităţi medicale după cum 

urmează: 

 

a) specialităţi medicale; 

 

 

 

 

b) specialităţi chirurgicale; 

 

 

 

 

c) specialităţi paraclinice; 

 

 

 

d) medicină de familie. 

 

1. La articolul I, după punctul 10 se 

introduc trei noi puncte, pct.101-103, 

cu următorul cuprins: 

 

„101. Articolul 427 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Art.427. - (1) Alegerea membrilor 

consiliului colegiului teritorial se va 

face pe specialităţi medicale după cum 

urmează: 

 

a) medicină de familie şi medicină 

generală, medici cu competenţe 

limitate, precum şi medicii rezidenţi 

aferenţi acestor specialităţi; 

 

b) specialităţi medicale cu excepţia 

celor prevăzute la lit.a), precum şi 

medicii rezidenţi aferenţi acestor 

specialităţi; 

 

c) specialităţi chirurgicale, medici cu 

competenţe limitate, precum şi medicii 

rezidenţi acestor specialităţi; 

 

1. La articolul I, după punctul 10 se 

introduc trei noi puncte, pct.101-103, 

cu următorul cuprins: 

 

„101. Articolul 427 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

„Art.427. - (1) Alegerea membrilor 

consiliului colegiului teritorial se va 

face pe specialităţi medicale după cum 

urmează: 

 

a) medicină de familie şi medicină 

generală, medici cu competenţe 

limitate, precum şi medicii rezidenţi la 

aceste specialități; 

 

b) specialităţi medicale cu excepţia 

celor prevăzute la lit.a), medici cu 

competențe limitate, precum şi 

medicii rezidenţi la aceste  specialităţi; 

 

c) specialităţi chirurgicale, medici cu 

competenţe limitate, precum şi medicii 

rezidenţi la aceste specialități; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma propusă prin 

legea supusă 

reexaminării, conform 

căreia alegerea 

membrilor consiliului 

colegiului teritorial se 

va face pe specialități 

medicale, nu ține cont 

de existența unei alte 

categorii de membri ai 

CMR, respectiv 
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Nr. 

crt. 
 Text adoptat de Parlament  

Text adoptat de Senat după 

reexaminare 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

amendament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Numărul celor aleşi va fi în funcţie 

de numărul membrilor înregistraţi în 

specialitatea respectivă la colegiul 

teritorial după cum urmează: 

a) câte 2 membri pentru un număr de 

până la 1000 de membri înregistraţi; 

b) câte 3 membri pentru un număr 

cuprins între 1001 - 2000 de membri 

înregistraţi; 

c) câte 4 membri pentru un număr 

cuprins între 2001 - 3000 de membri 

înregistraţi; 

d) câte 5 membri pentru un număr mai 

mare de 3001 de membri înregistraţi. 

 

 

 

 

 

d) specialităţi paraclinice, medici cu 

competenţe limitate, precum şi medicii 

rezidenţi acestor specialităţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Numărul celor aleşi va fi în funcţie 

de numărul membrilor înregistraţi în 

specialitatea respectivă la colegiul 

teritorial după cum urmează: 

a) câte 2 membri pentru un număr de 

până la 500 de membri înregistraţi; 

b) câte 3 membri pentru un număr 

cuprins între 501 - 1000 de membri 

înregistraţi; 

c) câte 4 membri pentru un număr 

cuprins între 1001 - 2000 de membri 

înregistraţi; 

d) câte 5 membri pentru un număr 

cuprins între 2001 - 3000 de membri 

înregistraţi; 

e) câte 6 membri pentru un număr 

cuprins între 3001 - 4000 de membri 

înregistraţi; 

d) specialităţi paraclinice, medici cu 

competenţe limitate, precum şi medicii 

rezidenţi la aceste specialităţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Numărul celor aleşi va fi în funcţie 

de numărul membrilor înregistraţi în 

specialitatea respectivă la colegiul 

teritorial după cum urmează: 

a) câte 2 membri pentru un număr de 

până la 500 de membri înregistraţi; 

b) câte 3 membri pentru un număr 

cuprins între 501 - 1000 de membri 

înregistraţi; 

c) câte 4 membri pentru un număr 

cuprins între 1001 - 2000 de membri 

înregistraţi; 

d) câte 5 membri pentru un număr 

cuprins între 2001 - 3000 de membri 

înregistraţi; 

e) câte 6 membri pentru un număr 

cuprins între 3001 - 4000 de membri 

înregistraţi; 

medicii cu competențe 

limitate care, deși au 

calitatea de membri în 

colegiu, vor fi privați 

de dreptul de a alege și 

de a fi ales, întrucât 

aceștia nu figurează 

încadrați în grupa 

specialităților 

medicale stabilite de 

Nomenclatorul de 

specialități medicale. 
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Nr. 

crt. 
 Text adoptat de Parlament  

Text adoptat de Senat după 

reexaminare 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

amendament 

 

 

 

 

 

 

(3) Candidaţii se vor înscrie pe liste 

separate şi vor fi votaţi exclusiv de 

către medicii care practică 

specialitatea pentru care se 

candidează. Candidaţii care se 

situează, în urma numărării voturilor, 

pe primele trei locuri neeligibile 

dobândesc statutul de membri supleanţi 

cu drept de opțiune la un loc rămas 

vacant în ordinea numărului de voturi 

obţinut, începând cu cel mai mare 

număr de voturi.” 

 

(4) Pentru colegiile teritoriale pe raza 

cărora funcţionează unităţi medicale în 

care îşi desfăşoară stagiul de pregătire 

profesională medici rezidenţi, în luna 

octombrie a fiecărui an, aceştia îşi vor 

alege un reprezentant. Alegerile se 

organizează de către colegiul teritorial 

pe parcursul a două zile. 

f) cîte 7 membri pentru un număr 

mai mare de 4001 de membri 

înregistraţi. 

 

 

 

(3) Candidaţii se vor înscrie pe liste 

separate şi vor fi votaţi de către toţi 

membrii colegiului, indiferent de 

specialitate. Candidaţii care se 

situează, în urma numărării voturilor, 

pe primele trei locuri neeligibile 

dobândesc statutul de membri supleanţi 

cu drept de opțiune la un loc rămas 

vacant în ordinea numărului de voturi 

obţinut, începând cu cel mai mare 

număr de voturi.” 

 

 

S-a eliminat de Senat 

 

 

 

 

 

 

 

f) câte 7 membri pentru un număr 

mai mare de 4001 de membri 

înregistraţi. 

 

Autori: membrii comisiei 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

Tehnică legislativă 

4.  102. Articolul 437 se modifică şi va 

avea următorul cuprins. 

„Art.437. - (1) Consiliul naţional al 

CMR este alcătuit din: 

Nemodificat 102. Articolul 437 se modifică şi va 

avea următorul cuprins. 

„Art.437. - (1) Consiliul naţional al 

CMR este alcătuit din: 
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Nr. 

crt. 
 Text adoptat de Parlament  

Text adoptat de Senat după 

reexaminare 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

amendament 

a) preşedinţii colegiilor teritoriale; 

b) câte un reprezentant al colegiilor cu 

un număr cuprins între 1500 - 3000 de 

membri; 

c) câte doi reprezentanţi ai colegiilor cu 

un număr cuprins între 3001 - 6000 

membri; 

d) câte trei reprezentanţi ai colegiilor 

cu un număr cuprins între 6001 - 9000 

membri; 

e) câte patru reprezentanţi ai colegiilor 

cu un număr cuprins între 9001 - 

12.000 membri; 

f) câte cinci reprezentanţi ai colegiilor 

cu un număr de peste 12.000 membri; 

g) un reprezentant al Academiei de 

Ştiinţe Medicale;  

h) câte un reprezentant medic desemnat 

de către fiecare minister şi instituţie 

centrală cu reţea sanitară proprie; 

 

 

 

(2) Consiliul naţional al CMR poate fi 

asistat, cu rol consultativ, de un 

reprezentant, cu rang de cel puţin 

subsecretar de stat, al Ministerului 

Sănătăţii. 

 

(3) Reprezentanţii colegiilor teritoriale 

în Consiliul naţional al CMR sunt aleşi 

a) preşedinţii colegiilor teritoriale; 

b) câte un reprezentant al colegiilor cu 

un număr cuprins între 1500 - 3000 de 

membri; 

c) câte 2 reprezentanţi ai colegiilor cu 

un număr cuprins între 3001 – 6000 de 

membri; 

d) câte 3 reprezentanţi ai colegiilor cu 

un număr cuprins între 6001 – 9000 de  

membri; 

e) câte 4 reprezentanţi ai colegiilor cu 

un număr cuprins între 9001 - 12.000 

de  membri; 

f) câte 5 reprezentanţi ai colegiilor cu 

un număr de peste 12.000 membri; 

g) un reprezentant al Academiei de 

Ştiinţe Medicale;  

h) câte un reprezentant medic desemnat 

de către fiecare minister şi instituţie 

centrală cu reţea sanitară proprie; 

 

Autori:membrii comisiei 

 

(2) nemodificat 

 

 

 

 

 

 

(3) nemodificat 

 

 

 

 

 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. 
 Text adoptat de Parlament  

Text adoptat de Senat după 

reexaminare 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

amendament 

pe o perioadă de 4 ani de către consiliile 

teritoriale dintre membrii lor. 

 

(4) Cheltuielile cu deplasarea, 

diurna reprezentanţilor în Consiliul 

naţional al CMR, inclusiv alte 

cheltuieli legate de exercitarea 

mandatului, vor fi suportate de către 

colegiile teritoriale ai căror 

reprezentanţi sunt. 

 

(5) Consiliul naţional al CMR se 

desfăşoară legal inclusiv prin mijloace 

de comunicare la distanţă, în prezenţa a 

cel puţin două treimi din numărul 

reprezentanţilor stabiliţi la alin. (1), şi 

ia decizii cu majoritate simplă de 

voturi. Votul poate fi exprimat şi prin 

corespondenţă sau în format 

electronic.” 

 

 

 

(4) nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

(5) nemodificat 

5.  103. La articolul 449, după alineatul 

(3) se introduce un nou alineat, 

alin.(31), cu următorul cuprins: 

„(31) Membrii organelor de conducere 

ai CMR, de la nivel naţional şi 

teritorial, precum şi cei ai comisiilor de 

disciplină, în vederea realizării 

mandatului ce le-a fost încredinţat, au 

dreptul, la cerere, la suspendarea 

contractului individual de muncă pe 

durata exercitării mandatului, cu 

Nemodificat  Nemodificat  
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Nr. 

crt. 
 Text adoptat de Parlament  

Text adoptat de Senat după 

reexaminare 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

amendament 

menţinerea postului, sau la cel mult 4 

absenţe motivate pe lună fără 

diminuarea drepturilor salariale.” 

6.  2. La articolul XIII punctul 1, 

alineatul (12) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
 

„(12) Tarifele practicate de către 

CNCIR se aprobă prin ordin emis de 

ministerul de resort, pe baza 

documentației realizate de către 

companie, auditate de către un furnizor 

de servicii de specialitate pentru 

auditarea financiară a costurilor 

selectat și remunerat de către CNCIR și 

avizate de către Inspecția de Stat pentru 

Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 

Presiune și Instalațiilor de Ridicat - 

ISCIR.” 

 

Nemodificat  Nemodificat   

7.  3. La articolul XIII punctul 2, litera 

d) a alineatului (13) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 

“d) modificarea tarifelor pentru 

verificările tehnice în vederea 

autorizării funcționării și verificările 

tehnice în utilizare la instalațiile și 

echipamentele prevăzute în anexele nr. 

2 și 3 la Legea nr. 64/2008, republicată, 

cu modificările și completările 

Nemodificat  Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
 Text adoptat de Parlament  

Text adoptat de Senat după 

reexaminare 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

amendament 

ulterioare, se realizează prin ordin 

emis de ministerul de resort, o dată la 

3 ani, în baza unei analize structurale de 

costuri și cu respectarea prevederilor 

lit.a)-c).” 

 

 

 


