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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.43 din 1
februarie 2017.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă
face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Conf.univ.dr.Florin Buicu
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii
(PLx.43/2017)
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimis cu adresa nr.
PLx.43 din 1 februarie 2017.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul
de lege în forma iniţială, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a
din Constituţia României, republicată, în şedinţa din 22 decembrie 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.649 din
6.07.2016), cu observaţii şi propuneri;
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
(nr.PLx.43 din 15.02.2017);
- avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
(nr.4c-7/116 din 20.02.2017);
- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.8214 din
12.09.2017).
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr.95/2006, din perspectiva criteriilor de selecţie a
managerului, a şefului de secţie, a componenţei consiliului de administraţie
al unităţilor sanitare, precum şi modificarea vârstei de pensionare pentru
şefii de secţie membri ai Academiei de Ştiinţe Medicale şi Academiei
Române.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 13
februarie 2018. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din
totalul de 18 membri.
La dezbaterile lucrărilor comisiei a participat, în conformitate cu
prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, dl.Dan
Dumitrescu, 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.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi
familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de
lege din următoarele considerente:
forma propusă de iniţiatori este restrictivă şi nu permite accesul
la funcţia de manager din spitale clinice a altor categorii de specialişti, pe
baza criteriilor de competenţă managerială şi profesională;
de asemenea, se creează în mod nejustificat privilegii în
favoarea unei categorii de profesionişti pe criterii ce nu au legătură cu
capacitatea managerială a acestora şi contravine limitării pe criteriul de
vârstă, limitare care se face în apărarea unui interes public, vizând direct
capacitatea managerială a celor implicaţi în actul de decizie al unităţilor
spitaliceşti.
PREŞEDINTE,
Conf.univ.dr.Florin BUICU

SECRETAR,
Dr.Cristina-Elena DINU
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