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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimis Comisiei pentru sănătate şi 

familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PLx 249 din 5 mai 2014. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Conf.Dr.Florin BUICU 
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R A P O R T   
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

 (PLx 249/2014) 
 

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

republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu 

proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, trimis cu adresa  nr. PLx 249 din 5 mai 2014. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 22 aprilie 2014.  

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

Decizională. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1443 din 12.12.2013) , cu 

observaţii şi propuneri; 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi         

(nr.PLx 249 din 27.05.2014); 

- avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

(nr.4c-9/112 din 13 mai 2014); 

- avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (nr.4c-7/234 

din 28 mai 2014); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.545 din 28.03.2014). 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în scopul definirii titlului profesional 

pe care îl dobândesc absolvenţii Facultăţilor de Medicină Dentară. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 22 

septembrie 2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de       

19 membri. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, doamna Corina Teodor, consilier superior în cadrul 

Ministerului Sănătăţii.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 

proiectului de lege, întrucât, adoptarea denumirii de „doctor-medic stomatolog” 

pentru titlul profesional şi de calificare de medic dentist ar conduce la: 

- încălcarea angajamentelor asumate de România în perioada de preaderare; 

- nerespectarea obligaţiei României, în calitate de stat membru, de a se 

conforma prevederilor comunitare (DC nr.2005/36/CE); 

- aduce mari prejudicii profesiei întrucât provoacă confuzia titlului de 

calificare de medic dentist cu cel de medic, ceea ce va discredita calificarea de medic 

dentist obţinută în România şi va împiedica recunoaşterea automată a acesteia în 

celelalte state membre, îngrădind astfel dreptul la liberă circulaţie a titularilor pe 

teritoriul UE. 

 
 
 
                   PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

 
             Conf.Dr. Florin BUICU                         Dr.Camelia BOGDĂNICI 
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