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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative privind 

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

trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, 

cu adresa nr. Plx.175 din 13 aprilie 2016. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.dr.Florin Buicu 
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R A P O R T   
 

asupra  propunerii legislative privind completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

(Plx.175/2016) 
 
 
 

În conformitate cu prevederile  art.95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a 

fost sesizată spre dezbatere în fond,  cu propunerea legislativă 

privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, trimisă cu adresa nr. Plx.175 din 13 aprilie 2016. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

inţiativa legislativă  în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

 
Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) 

din Constituţia României, republicată,  Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

 
La întocmirea prezentului raport,  comisia a avut în vedere: 

 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.33 din 

13.01.2016), cu observaţii şi propuneri; 

 2



- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi (nr.Plx.175 din 19.04.2016); 

- avizul negativ al Comisiei pentru afaceri europene 

(nr.4c-19/492 din 10.05.2016); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului 

(nr.1311/DPSG din 13.07.2016). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  

modificarea alin.(3) al art.799 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin abilitarea autorităţilor competente ale statelor 

membre de a emite autorizaţii de punere pe piaţă eliberate în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr.726/2004 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a 

procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea 

medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei 

Agenţii Europene pentru Medicamente. 

 
Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa 

din 21 martie 2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi  17 

deputaţi din totalul de 19 membri. 

 
   La dezbaterile lucrărilor comisiei a participat, în 

conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  

Deputaţilor, dl.Cristian Grasu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare.  

 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au  hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea propunerii legislative întrucât problematica ce face 

obiectul acesteia, a fost inclusă în proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare (PLx29/2017). 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

            PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 

    Conf.univ.dr.Florin Buicu                Dr.VASS Levente 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4


	          

		2017-03-23T10:18:25+0200
	Cristina Bologan




