
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

 
Comisia pentru sănătate şi familie      
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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea art.184 alin.(6) şi 

(11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  

trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, 

cu adresa nr. Plx.444 din 10 octombrie 2016. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.univ.dr.Florin Buicu 
             
 
                              

 
 
 



 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie    
Bucureşti, 27 martie 2017                      
Nr. 4c-8/144 
 
 
 
 

R A P O R T   
 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.154/2014 pentru modificarea art.184 alin.(6) şi (11) din  

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(Plx.444/2016) 

 
 
 

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 

pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea 

art.184 alin.(6) şi (11) din  Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, trimisă cu adresa nr. Plx.444 din 

13 aprilie 2016. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

inţiativa legislativă  în şedinţa din 5 octombrie 2016. 

 
Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) 

din Constituţia României, republicată,  Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 
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La întocmirea prezentului raport,  Comisia a avut în vedere: 
 
- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.372 din 

20.04.2016); 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi (nr.Plx.444 din 18.10.2016); 

- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-5/808 din 

26.10.2016); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport (nr.4c-9/230 din 7 martie 2017); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1156 din 

6.03.2017). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.185 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel încât în spitalele clinice, secţiile, laboratoarele şi 

serviciile medicale clinice, funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, 

şef de serviciu medical şi director medical să poată fi ocupate, de un 

cadru didactic din învăţământul superior în cauză, cu aprobarea 

managerului şi cu avizul consiliului de administraţie al spitalului. 

 
Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa 

din 21 martie 2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi  17 

deputaţi din totalul de 19 membri. 

 
   La dezbaterile lucrărilor comisiei a participat, în 

conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  

Deputaţilor, dl.Cristian Grasu, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Sănătăţii. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare.  
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Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi     
(1 abţinere). 
 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru 

sănătate şi familie au  hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea propunerii legislative întrucât problematica ce face 

obiectul acesteia, a fost inclusă în proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru 

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

domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare (PLx29/2017). 

 

 
 

  
 
 
 

 
 

            PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 

    Conf.univ.dr.Florin Buicu                Dr.VASS Levente 
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