Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie
Bucureşti, 15 martie 2016
Nr.4c-8/120
BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative privind activitatea de prevenţie
în sănătate, trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, cu adresa
nr. Plx.4 din 22 februarie 2016.
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,
Conf.dr.Florin BUICU
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie
Bucureşti, 15 martie 2016
Nr.4c-8/120
RAPORT
asupra propunerii legislative privind activitatea de prevenţie în sănătate
(Plx.4/2016)

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 activitatea de prevenţie în sănătate, trimisă cu adresa nr.
Plx. 4 din 22 februarie 2016.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere :
-

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.143 din 19.02.2016), cu

observaţii şi propuneri;
-

avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

(nr.Plx. 4 din 1.03.2016).
Conform dispoziţiilor articolului 75 alineatul (1) din Constituţia României,
republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal
pentru stabilirea principiilor şi obiectivelor prevenţiei în domeniul sănătăţii, precum şi a
obligaţiei statului de a concepe strategii pe termen mediu şi lung pentru îmbunătăţirea
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indicatorilor sanitari, motiv pentru care se propune introducerea unui Program Naţional
de Prevenţie multianual.
Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat propunerea legislativă
în şedinţa din 15 martie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din
totalul de 19 membri.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în
cadrul Ministerului Sănătăţii.
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor organice.
Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu
majoritate de voturi (11 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă) să propună plenului
Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative, întrucât problematica este
acoperitoare în cuprinsul Titlului I „Sănătatea Publică”, din Legea nr.95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare. De asemenea,
propunerea legislativă încalcă principiul constituţional, respectiv dreptul la servicii
medicale, prin impunerea de sancţiuni persoanelor care nu participă la Programul
Naţional de Prevenţie şi de a suporta o parte din costurile tratamentelor.
PREŞEDINTE,
Conf.dr. Florin BUICU

SECRETAR,
Conf.dr.Camelia BOGDĂNICI
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