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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

   Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PLx 77/2012). Proiectul de Lege a fost adoptat de 
Senat în şedinţa din 2 aprilie 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) 
teza a III-a din Constituţia României, republicată, în calitate de primă 
Cameră sesizată şi trimis Comisiei pentru sănătate şi familie pentru 
examinare, în fond, cu adresa nr.PL-x 77 din 10 aprilie 2012, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ nr.1085/13.10.2011, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi nr.PL x 77/18.04.2012, precum şi punctul de vedere al Ministerului 
Sănătăţii nr.43231 din 03.09.2012. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
RODICA NASSAR 



      
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
Comisia pentru sănătate  şi familie          Nr. 28/162/12 septembrie 2012         
 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 77/2012) 
 

 

  1. Cu adresa nr. PLx 77 din 10 aprilie 2012 Comisia pentru sănătate 

şi familie a fost sesizată, în fond, în conformitate cu prevederile art.95 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PLx 77/2012), adoptat de Senat în şedinţa 

din 2 aprilie 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din 

Constituţia României, republicată, în calitate de primă Cameră sesizată şi 

trimis Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare, în fond, cu 

adresa nr.PL-x 77 din 10 aprilie 2012, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională . 

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 

Legislativ nr.1085/13.10.2011, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi 
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imunităţi nr.PL x 77/18.04.2012, precum şi punctul de vedere al Ministerului 

Sănătăţii nr.43231 din 03.09.2012. 

 

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

dispoziţiilor din cadrul Titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală 

de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou 

articol, art.861, prin care se propune ca în unităţile de primire urgenţe sau în 

compartimentele de primire urgenţe din spitale va fi prevăzut şi „un post de 

psiholog pentru asigurarea suportului necesar pacienţilor sau aparţinătorilor” 

acestora. 

 

3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut proiectul de lege  în 

şedinţa din 11 septembrie 2012. La şedinţa comisiei au participat 14 deputaţi 

din cei 17 membri ai comisiei. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, 

domnul Răzvan Vulcănescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

 4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru 

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

domeniul sănătăţii (PLx 77/2012) , din următoarele considerente: 
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- având în vedere caracterul continuu al activităţii din departamentele 

de primiri urgenţe, normarea unui post de psiholog nu va rezolva problema 

prezentată; 

- în situaţiile în care se impune acest control este posibilă contactarea 

şi chemarea unui psiholog, pe baza unui contract de colaborare, ori de câte 

ori este nevoie, fără a fi necesară prezenţa permanentă a acestuia în 

departamentul de primiri ugenţe. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Gheorghe Marinescu – şef birou 
Cristina Bologan – expert parlamentar 
  

 4


	Comisia pentru sănătate şi familie     Nr. 28/ 162 / 12   septembrie 2012                                      
	BIROULUI PERMANENT  
	R A P O R T 



		2012-09-13T10:13:56+0300
	Cristina E. Bologan




