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București, 10 februarie 2020 
            Nr. 4c-11/427 

     AVIZ  
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimisă cu adresa nr. 
P.l.x. 278 din 2 mai 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-11/427 din 3 mai 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 25 
aprilie 2018. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut inițiativa 
legislativă menționată mai sus în şedinţa din 10 februarie 2020. 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006, în sensul stabilirii termenului de prescripţie extinctivă al dreptului material la acţiune al 
furnizorilor de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive materiale, şi casele de 
asigurări de sănătate, al perioadei de timp în care o persoană poate fi numită director general interimar al 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate judeţene, precum şi a 
sancţiunii corespunzătoare în situaţia aplicării unor măsuri financiare contractuale care nu au fost 
prevăzute în contractul-cadru. 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.48/17.01.2018.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii 
legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități de către Biroul Permanent. 

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
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