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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea 

termenului prevăzut la art.III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea termenului 
prevăzut la art. III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, trimis cu adresa nr. PLx. 50 din 29 februarie 2016, înregistrat cu nr. 4c-11/232, respectiv cu nr.4c-8/101 din 2 
martie 2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 23 februarie 2016. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
             Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea, până la data de 31 martie 2016,  a termenului prevăzut 
la art.III din Legea nr.91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 



La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut în vedere avizul favorabil cu observaţii şi 
propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.1392 din 30 decembrie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, cele două comisii au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 8 martie 
2016. 

La şedinţă au fost prezenţi  19 deputaţi din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
Membrii comisiei pentru sănătate şi familie au examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 8 martie 2016. 
La şedinţă au fost prezenţi  16 deputaţi din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru sănătate şi familie. 
Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

          În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru sănătate şi 
familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare al proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art.III 
din Legea nr.91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
amendamentul admis redat în  Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

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

 
   PREŞEDINTE,                                                               PREŞEDINTE,   

     BOGDAN LIVIU CIUCĂ                                                                     CONF.DR.FLORIN BUICU                                 

     

 
                   SECRETAR,                                                                                                   SECRETAR,                  
               VASILE VARGA                                                                            CONF.DR.CAMELIA BOGDĂNICI 
 
 
 Consilier parlamentar,                                                                                                                                                                                    Şef birou, Gheorghe Marinescu                       
Rodica Penescu                                                                                                                                                                                                 Consilier parlamentar, Livia Spînu
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Anexa
AMENDAMENT ADMIS 

 
Nr. 
crt. 

Text 
O.U.G. nr.67/2015 

Text 
Senat 

Text comisie/autor 
amendament 

Motivări/ 
Observaţii 

1.  
___ 

Titlul Legii 
LEGE pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.67/2015 

privind prorogarea 
termenului prevăzut la 

art.III din Legea nr.91/2015 
pentru modificarea şi 

completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii 
 

 
Nemodificat. 

 

2. ___ Articol unic. -  Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.67 din 30 
decembrie 2015 privind 
prorogarea termenului 
prevăzut la art.III din Legea 
nr.91/2015 pentru modificarea 
şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.986 din 
31 decembrie 2015. 
 

Art.I. -  Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.67 din 
30 decembrie 2015 privind 
prorogarea termenului prevăzut 
la art.III din Legea nr.91/2015 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.986 din 31 decembrie 2015, 
cu următoarea modificare: 
 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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3. Titlul ordonanţei 
 

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ privind 

prorogarea termenului 
prevăzut la art.III din 

Legea nr.91/2015 pentru 
modificarea şi 

completarea Legii 
nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul 
sănătăţii 

Nemodificat. Nemodificat.  

4.  
 
 
Articol unic. – Termenul 
prevăzut la art.III din 
Legea nr.91/2015 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.283 din 27 aprilie 
2015, se prorogă până la 
data de 31 martie 2016. 
 

 
 
 
Nemodificat. 

Articolul unic se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
Articol unic. – Termenul 
prevăzut la art.III din Legea 
nr.91/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.283 din 27 aprilie 2015, se 
prorogă până la data de 31 
decembrie 2016. 
 
Autori: deputat Ciprian Nicolae 
Nica, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru sănătate şi familie 
 

 
 
 
Termenul iniţial nu 
este acoperitor. 
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5. ___ ___ Art.II. – Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.652 din 28 august 
2015, cu modificările ulterioare, 
se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

 

 
 
 
 
 
 

În cursul dezbaterilor nu au fost înregistrate amendamente respinse 
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