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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 

  
 

  
București, 10 octombrie 2022 

            Nr. 4c-24/134/2022 

 

   

                                                AVIZ 
asupra  proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății  

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru știință și tehnologie a fost 

sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, trimis cu adresa nr. P.L.x. 557 din 4 octombrie 2022 şi înregistrată cu 

nr. 4c-24/134 din 4 octombrie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menționată mai sus în 

şedinţa din 10 octombrie 2022. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, propunându-se în principal: 

introducerea de noi criterii de formare iniţială şi de ocupare a posturilor prin concurs pentru toate categoriile de funcţii de conducere: 

manageri, directori executivi şi directori executivi adjuncţi ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, 

conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori medicali, medic-

şef, se introduce noţiunea de criterii de calitate aferente programelor de formare, elaborate de către OMS în programul de asistenţă tehnică 

din PNRR, înfiinţarea unui Institut Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate, denumit în continuare INMSS, ca instituţie publică 

cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, care se desfiinţează, INMSS va fi finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de 

stat, iar coordonarea academică se va stabili prin hotărâre a Guvernului. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ 

nr.813/12.07.2022.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendament admis prevăzut în 

Anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.                          

 

 

PREŞEDINTE, 

Dragoș Gabriel ZISOPOL 
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ANEXA 

TABEL AMENDAMENT  

Nr. 

Crt. 

Text Ordonanța Guvernului 

nr.14/2022 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul 

sănătății 

Forma adoptată de Senat Text amendament Motivare 

1.   După art.III, se introduce un nou 

articol, art.IV, cu următorul cuprins: 

Art.IV. - (1) Se aprobă exonerarea de la 

plată a sumelor decontate din bugetul 

Fondului național unic de asigurări 

sociale de sănătate pentru 

medicamentele eliberate începând cu 

luna ianuarie a anului 2015, 

reprezentând diferența dintre prețul de 

referință valabil la data eliberării 

medicamentelor și prețul de vânzare cu 

amănuntul recalculat, care ar fi rezultat 

din aplicarea de către farmacii a cotelor 

de adaos comercial prevăzute de HG 

800/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei privind modul de calcul 

și procedura de avizare și aprobare a 

prețurilor maximale ale 

medicamentelor de uz uman cu 

autorizație de punere pe piață în 

România, Ordinul ministrului sănătății 
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nr.368/2017 pentru aprobarea Normelor 

privind modul de calcul și procedura de 

aprobare a prețurilor maximale ale 

medicamentelor de uz uman, la prețul 

de achiziție sau la un preț de achiziție 

care se diminuează cu reducerile 

comerciale, potrivit dispozițiilor 

Ordinului ministrului finanțelor publice 

nr.1802/2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind 

situațiile financiare anuale individuale 

și situațiile financiare anuale 

consolidate, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și a 

accesoriilor aferente. 

(2) Prevederile alin.(1) se aplică în 

perioada 2016-2022. 

Autor: Grupul parlamentar PSD 
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