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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate și familie 

 
Bucureşti, 13 septembrie 2022 

Nr. 4c-10/352 

 

  

Către 

Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Doamnei preşedinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

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

Comisiei pentru sănătate și familie și Comisiei juridice, de disciplină și imunități,  

cu adresa nr. PLx 382/2022 din 20 iunie 2022, pentru dezbatere şi examinare pe 

fond. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr.Nelu TĂTARU 

cristina.bologan
New Stamp
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate și familie 

Bucureşti, 13 septembrie 2022 

Nr. 4c-10/352 

 

 

 

RAPORT   PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege  pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii 

 

 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru sănătate și familie și 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 

382/2022 din 20 iunie 2022, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a 

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

domeniul sănătăţii. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.95/2006, în sensul unificării jurisprudenţei în privinţa competenţei de 

soluţionare a acţiunilor întemeiate pe malparxisul medical, competenţa de 

soluţionare a acestor litigii urmând să revină tribunalului, şi nu judecătoriei, cum 

este prevăzut în prezent. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, în şedinţa din 15 iunie 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. 
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La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru sănătate și 

familie a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.450/26.04.2022) 

• avizul favorabil al Consiliului Economic și Social ( nr.2159/12.04.2022) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/449/29.06.2022) 

• avizul favorabil cu observații al Consiliului Superior al Magistraturii                    

( nr.8458/18.05.2022 ). 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie  au dezbătut proiectul de lege 

în şedinţa din 13 septembrie 2022 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii în forma adoptată de Senat. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai 

comisiei, conform listei de prezenţă. 

 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, domnul Aurel George Mohan, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătății. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit,  

Șef birou , Cristina Bologan 


