
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru sănătate şi familie 

 
 

  
Bucureşti, 12.06.2014 

Nr. 4c-8/145 

      

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului  de Lege pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimis Comisiei pentru sănătate şi 

familie spre dezbatere,  în fond,   cu adresa nr. PLx 248 din 5 mai 2014. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru sănătate şi familie 

 
 

Bucureşti, 12.06.2014 
Nr. 4c-8/145 

 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(PLx248/2014) 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie 

a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 248 din 5 mai 2014, cu dezbaterea pe fond, a proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 
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La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri (nr.1435/12.12.2013); 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PLx 248/27.05.2014): 

• avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială (nr.4c-7/235/28.05.2014. 

 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în 

scopul creării cadrului legal pentru operativitatea stabilirii unui şef de secţie în spitalele clinice. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată.  

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 12 iunie 2014. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 

17 de deputaţi, din totalul de 18 membri. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 

Răzvan Vulcănescu –subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.  
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Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2014. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 

 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu amendamente, redate în anexa la prezentul 

raport: 
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Anexa 

Amendamente admise 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.95/2006 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

1.  ___ Titlul legii 
Lege pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 
 

Titlul legii 
Lege pentru modificarea 
art.184 alin.(6) şi (11) din 
Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.  ___ Articol unic – Legea 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.372 din 28 aprilie 
2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează:: 
 

Articol unic – La articolul 
184 din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.372 
din 28 aprilie 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, alineatele (6) şi 
(11) se modifică după cum 
urmează: 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.95/2006 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
„(2 ) Pentru spitalele clinice în care 1

se desfăşoară şi activitate de 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică 
medicală, managerul trebuie să fie 
cadru universitar sau medic primar 
şi să fie absolvent al unor cursuri de 
perfecţionare în management sau 
management sanitar, agreate de 
Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin 
ordin al ministrului sănătăţii.”

1. La articolul 178, alineatul 
(21) va avea următorul 
cuprins: 
„(21) Pentru spitalele clinice 
în care se desfăşoară şi 
activitate de învăţământ şi 
cercetare ştiinţifică medicală, 
managerul trebuie să fie 
cadru universitar în 
specializări medicale, 
economico-financiare, 
judiciare sau medic primar şi 
să fie absolvent al unor 
cursuri de perfecţionare în 
management sau management 
sanitar, agreate de Ministerul 
Sănătăţii şi stabilite prin 
ordin al ministrului.” 
 
 
 
 

Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această prevedere nu 
este necesară, întrucât 
enumerarea  
specializărilor se 
regăseşte la alin.(2) al 
aceluiaşi articol din 
Legea nr.95/2006, după 
cum a fost modificată şi 
completată. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.95/2006 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

4. 
 
 
 

2. La articolul 184, alineatele 
(6) şi (11) vor avea următorul 
cuprins: 
 

Se elimină. 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 

5. (6) În secţiile, laboratoarele şi 
serviciile medicale clinice funcţia 
de şef de secţie, şef de laborator sau 
şef de serviciu medical se ocupă de 
cadrul didactic recomandat de 
senatul instituţiei de învăţământ 
medical superior în cauză, cu avizul 
managerului spitalului şi cu 
aprobarea Ministerului Sănătăţii 
sau, după caz, a autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
 
 
 
 
 
 
 

„(6) În spitalele clinice, 
secţiile, laboratoarele şi 
serviciile medicale clinice 
funcţia de şef de secţie, şef de 
laborator, şef de serviciu 
medical şi director medical se 
ocupă de cadrul didactic 
recomandat de senatul instituţiei 
de învăţământ medical superior 
în cauză, cu aprobarea 
managerului şi cu avizul 
consiliului de administraţie al 
spitalului. 
 
 
 
 
 

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  7 



Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 

Legea nr.95/2006 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

…………………………………… 
 
(11) În spitalele clinice, profesorii 
universitari pot ocupa funcţii de şef 
de secţie până la vârsta de 70 de 
ani, cu avizul Colegiului Medicilor 
din România şi cu aprobarea 

………………………………... 
 
(11) În unităţile sanitare 
publice, profesorii universitari, 
medicii membri titulari şi 
membri corespondenţi ai 
Academiei de Ştiinţe Medicale 
şi ai Academiei Române, 
medicii primari doctori în 
ştiinţe medicale pot ocupa 
funcţii de şef de secţie până la 
vârsta de 70 de ani, cu 
aprobarea managerului şi cu 
avizul consiliului de 
administraţie al spitalului.” 

 
 
Nemodificat. 

ministrului sănătăţii publice. 
 

 

În cursul dezbaterilor nu au fost înregistrate amendamente respinse 

 

                             PREŞEDINTE,                                                                                          SECRETAR, 

                          RODICA NASSAR                                                                                     FLORIN BUICU 
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