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R A P O R T   

 

asupra  propunerii legislative privind autorizaţia sanitară de funcţionare 

pentru cabinetele mobile de medicină dentară 

(Plx.367/2018) 
 

În conformitate cu prevederile  art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre 

dezbatere în fond,  cu propunerea legislativă privind autorizaţia sanitară de 

funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină dentară, trimisă cu adresa 

nr.Plx.367 din 6 iunie 2018. 

 

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

legislativă în şedinţa din 4 iunie 2018. 

 

Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 

La întocmirea prezentului raport,  Comisia a avut în vedere: 

 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.264 din 

28.03.2018), cu observaţii şi propuneri; 

- avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului (nr.4c-6/285 din 19.06.2018); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.593 din 

5.04.2018); 

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea modalităţii de 

acordare a autorizaţiei de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină 

dentară. Potrivit expunerii de motive, demersul legislativ are în vedere 
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eliminarea vidului legislativ rezultat din neadoptarea ordinului ministrului 

sănătăţii prevăzut la art.135 alin.(3) lit.e) din Legea nr.95/2006, referitor la 

normele de aplicare a prevederilor legale vizând organizarea cabinetelor şi 

unităţilor medicale mobile.  

 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 

23 octombrie 2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi  15 deputaţi din 

totalul de 18 membri. 

 

   La dezbaterile lucrărilor comisiei a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, dl.Dan 

Dumitrescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare.  

 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie au  hotărât, cu majoritate de voturi (2 abţineri), respingerea 

propunerii legislative, avându-se în vedere că Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, nu reglementează condiţii pe care unităţile medicale mobile ar 

trebui să le îndeplinească pentru a obţine autorizaţie de funcţionare, ci 

prevede că serviciile medicale de specialitate se pot acorda şi prin astfel de 

unităţi sanitare organizate conform Ordinului ministrului sănătăţii nr.606 din 

7 mai 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale mobile, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.432/22.05.2018. 
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