
 

 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor  
 

Comisia pentru sănătate şi familie 

 
Bucureşti, 13 septembrie 2022 

Nr.4c-10/424  
 

 

CĂTRE, 

 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii 

legislative pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, retrimisă Comisiei pentru sănătate și 

familie cu adresa nr. Plx. 330/2018 din 13 octombrie 2021, în 

vederea reexaminării și depunerii unui nou raport. 

 

Menționăm că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei în 

temeiul art. 104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 
 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru sănătate şi familie 
 

Bucureşti, 13 septembrie 2022 
Nr.4c-10/424 

 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative pentru completarea art.180 din 

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

 

În temeiul art. 104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, propunerea 

legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, a fost retrimisă Comisiei pentru sănătate 

și familie, prin adresa nr. Plx .330/2018 din 13 octombrie 2021, în 

vederea reexaminării și depunerii unui nou raport. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

completarea art.180 din Legea nr.95/2006, în sensul stabilirii unor 

măsuri în vederea implementării mecanismului de feedback al 

pacientului. Astfel, se prevede că managerul spitalului răspunde de 

obţinerea de către personalul medical al unităţii sanitare a numărului 

de telefon mobil şi adresei de e-mail a tuturor pacienţilor externaţi şi 

de introducerea acestor date în foaia de observaţie clinică generală, cu 

excepţia refuzului expres al pacientului. 

 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 13 septembrie 2022, 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, menţinerea 

soluţiei anterioare, respectiv cea de respingere a inițiativei legislative, 

exprimată în raportul depus cu nr.4c-10/272 din 16 iunie 2021. 

 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai 

comisiei, conform listei de prezență. 

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 Ministerul Sănătății.  

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

propunerea legislativă în ședința din 16 mai 2018. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 

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

alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative şi a 

documentelor conexe, membrii Comisiei au hotărât să propună 

plenului Camerei Deputaților prezentul raport suplimentar, de 

menținere a soluției anterioare, respectiv cea de respingere a 

propunerii legislative, întrucât:  

-  responsabilitatea managerilor unităților sanitare poate fi stabilită 

prin modificarea Ordinului Ministrului Sănătății nr.1384/2010 privind 

aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei 

indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, 

și nu prin modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, iar mecanismul de feedback face parte dintre indicatorii de 

îndeplinit în cadrul procedurii de acreditare a spitalelor; 

- de asemenea, nu reiese clar, cum anume ”răspunde” managerul de 

obținerea informațiilor necesare și nici care sunt consecințele încălcării 

acestei obligații, astfel că norma este incompletă. 

 

 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

          Dr. Nelu TĂTARU                                Liviu-Ioan BALINT  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia BUCUR, 

Consilier parlamentar  


