
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

          DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
              Bucureşti, 04.09.2012 

              Nr. Pl-x 282 
 

A V I Z 
asupra  propunerii legislative  privind modificarea 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, propunerea legislativă privind modificarea Legii 
nr.95/2006 privind  reforma în domeniul  sănătăţii, transmisă cu adresa nr. Pl-x 282 din 26 iunie 
2012, înregistrată sub nr.31/566 din  27 iunie 2012.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale  
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 respins propunerea legislativă  în 
şedinţa din  21 iunie 2012. 
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările  ulterioare, Comisia a dezbătut  iniţiativa legislativă 
susmenţionată, în şedinţa din  4 septembrie 2012. 

  Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare  modificarea art.41 alin.(1) 
din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în scopul gestionării riguroase a 
serviciilor medicale  plătite. 
  Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.292 din 9 aprilie 2012. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât avizarea negativă a 
iniţiativei legislative, întrucât prevederile art.11 şi  ale art.12 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi  completările ulterioare, „prin autorităţi ale 
sistemului de sănătate  publică se înţelege:  

- Ministerul Sănătăţii Publice, organ de specialitate al administraţiei publice  
centrale, cu personalitate juridică, în subordonarea Guvernului; 

- Alte instituţii care desfăşoară activităţi în  domeniul sănătăţii publice la  nivel 
naţional, regional, judeţean sau local şi  art.12 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, „Direcţiile de  sănătate publică judeţene şi a  
municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale  Ministerului Sănătăţii, cu 
personalitate juridică, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local.  În  mod  similar  
se pot organiza direcţii de sănătate publică în cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară 
proprie, care colaborează cu unităţile deconcentrate ale  Ministerului Sănătăţii.” 
  În raport  de obiectul şi conţinutul  reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 
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