
 

                                                 

  Parlamentul României 

  Camera Deputaţilor 
 

 

 

 
  

 Comisia pentru sănătate şi familie 
 

 

Bucureşti, 19 decembrie 2022 

Nr. 4c-10/578 
 

 

CĂTRE, 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul  asupra propunerii legislative pentru 

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

Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, cu adresa nr. Plx. 

675/2022 din 24 octombrie 2022.  

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

cristina.bologan
New Stamp
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 

 

 

 
  

  Comisia pentru sănătate şi familie 
 
 

Bucureşti, 19 decembrie 2022 

Nr.4c-10/578 
 

 

 

RAPORT   

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

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

propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, trimisă cu adresa nr. Plx. 675/2022 din 24 octombrie 

2022. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Intervenţiile 

legislative vizează, potrivit expunerii de motive, dreptul asiguratei de a 

beneficia de servicii de evaluare psihologică şi consiliere psihologică, în 

vederea prevenirii şi tratării tulburărilor psihice asociate sarcinii şi naşterii.  

 

               La întocmirea prezentului raport,  Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 933/2022); 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 

4830/2022); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale  (nr. 4c-6/715/2022); 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați (nr. 4c-20/603/2022); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului 

(nr.12553/DPSG/2022). 

 

Membrii comisiei au dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa din 19 

decembrie 2022. La lucrările comisiei au fost prezenţi deputați conform 

listei de prezență. 

 

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

legislativă  în şedinţa din 19 octombrie 2022.  

  

 Potrivit dispozițiilor articolului 75 alin. (1) și (3) din Constituţia 

României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 

parte din categoria legilor ordinare.  

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie, au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii 

legislative cu amendamente admise, care fac parte integrantă din prezentul 

raport. 

 

 

 

 

 

             PREŞEDINTE,                                                SECRETAR, 

          Dr. Nelu TĂTARU                                         Liviu-Ioan BALINT  

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, 

Consilier parlamentar



ANEXĂ 

 

        AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază Text inițiator 

Amendamente admise  
(autor amendament) 

Motivare 

1.  __ Titlul Legii 

Lege pentru completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății 

Titlul Legii 

Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul 
sănătății 
 

Autori: Membrii comisiei 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 
legislativă 

2.  __ Articol unic- Legea nr. 95 din 

14 aprilie 2006 privind reforma 
în domeniul sănătății, publicată 

în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 652 din 28 august 
2015, cu modificările și 

completările ulterioare, se 
modifică și se completează după 

cum urmează: 

Nemodificat  

3.  Art. 6  

 

6. servicii prenatale și postnatale 

1. La articolul 6 lit.h) se 

completează și se introduce 
un nou punct 61 : 
61. servicii de consiliere 

psihologică postnatală;  

1. La articolul 6, litera h), 

punctul 6 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
”6. servicii prenatale și 

postnatale, precum și servicii 
de consiliere psihologică, 

postnatală;” 
 
Autori: Membrii comisiei 
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4.  Articolul 18   

 
 
 

(2) În vederea ocupării prin 
concurs a funcției de director 

executiv, candidatul trebuie să 
fie absolvent cu diplomă al 
studiilor universitare de licență 

sau de master în: medicină, 
specializarea medicină, medicină 

dentară, specializarea medicină 
dentară, științe juridice, științe 
economice, științe inginerești, 

biologie, biochimie și să aibă cel 
puțin 7 ani vechime în 

specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice. 

 

    __ 
2. La articolul 18 alineatul (2) 

se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 

(2) Prin excepție de la 
art.465 alin. (3) din  

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

cu modificările și 
completările ulterioare, în 

vederea ocupării prin concurs a 
funcției de director executiv, 
candidatul trebuie să fie 

absolvent cu diplomă al studiilor 
universitare de licență sau 

diplomă echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. (2) 
din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare în: 

medicină, specializarea 
medicină, medicină dentară, 
specializarea medicină dentară, 

științe juridice, științe 
economice, științe inginerești, 

biologie, biochimie și să aibă cel 
puțin 7 ani vechime în 

specialitatea studiilor. 
 
Autori: Membrii comisiei 

 
 

Introducerea ciclului de 

studii Bologna a 
modificat structura 
studiilor de licență si 

master. Textul propus 
înlătura măsură 

discriminatorie prin care 
doar absolvenții de 
master sa exercite 

functia publica, precum 
și absolventii cu studii 

echivalente, de regula 
cele absolvite in 
străinătate. De 

asemenea este de 
natura de a înlătura 

contradicții între acte 
normative aflate în 
vigoare 
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5.  __ 2. La articolul 230 alin. (2) se 

completează și se introduce o 
nouă literă g1): 
 

 
g1) să beneficieze de servicii de 

consiliere psihologică pe o 
perioadă de 126 de zile după 
naștere, la cerere, pentru un 

număr de maxium 6 ore 
stabilite împreună cu medicul 

de specialitate obstetrică-
ginecologie și psihologul din 
cadrul unităților sanitare de 

specialitate ori unităților 
sanitare care au în structură 

secții sau compartimente de 
obstetrică-ginecologie și în 
cadrul cărora au născut; 

3. La articolul 230 alineatul 

(2), după litera g), se 
introduce o nouă literă, lit. 
g1), cu următorul cuprins: 

 
g1) să poată beneficia de 

servicii de consiliere psihologică, 
în limita bugetului aprobat. 
 

Autori: Membrii comisiei 

Corelare cu punctul de 

vedere al Guvernului, 
astfel încât inițiativa 
legislativă să nu aibă 

efect asupra bugetului 
consolidat. 

6.  __ 3. La articolul 248 alin.(1) se 
completează și se introduce o 

nouă literă r1): 
 

r1) serviciile de consiliere 
psihologică postnatală acordate 
în cadrul unităților sanitare de 

specialitate ori unităților sanitare 
care au în structură 

secții/compartimente de 
obstetrică-ginecologie; 

4. La articolul 248 alineatul 
(1), după litera r), se 

introduce o nouă literă, lit.r1, 
cu următorul cuprins: 

r1) serviciile de consiliere 
psihologică postnatală acordate 
în cadrul unităților sanitare de 

specialitate ori unităților sanitare 
care au în structură 

secții/compartimente de 
obstetrică-ginecologie; 
 

Autori: Membrii comisiei 

 


