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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi  completarea 

 Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu  modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare,  cu proiectul de  Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în  domeniul sănătăţii, transmis cu adresa   nr. 
PL-x 77 din 10 aprilie 2012, înregistrat sub nr.31/215 din 11 aprilie  2012.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  modificările şi 
completările  ulterioare,  Camera Deputaţilor este Cameră  decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege la 
data de 2  aprilie 2012, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 115 alin. (5) din 
Constituţia României, republicată. 
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările  ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege susmenţionat, în 
şedinţa din 18 aprilie 2012. 
  Propunerea legislativă are ca obiect  de reglementare completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în  domeniul sănătăţii cu  modificările  şi completările  ulterioare, cu 
un nou  articol, art.861 în  cadrul Titlului IV – Sistemul naţional de  asistenţă medicală de urgenţă 
şi de  prim ajutor calificat, în vederea asigurării suportului psihologic pentru pacienţi sau 
aparţinătorii acestora prin normarea unui psiholog în unităţile de  primire a urgenţelor. 
  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1085  din  13 septembrie 2011, Guvernul, 
prin punctul de vedere  transmis cu  adresa nr.2657 din 18 noiembrie 2011, nu  susţine  adoptarea 
acestei iniţiative legislative.  

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât avizarea   negativă a 
proiectului de lege: 

- având în vedere caracterul continuu al activităţii din departamentele de  primiri 
urgenţe, normarea unui post de psiholog nu  va rezolva problema prezentată;  

- este  posibilă contactarea şi  chemarea unui psiholog, pe  baza unui contract de  
colaborare, ori de  câte ori este necesar fără a  fi necesară prezenţa  permanentă a  acestuia. 
  În raport  de obiectul şi conţinutul  reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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