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CĂTRE, 

 

 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 

privind asistenţa spiritual-religioasă în spitale şi statutul clerului spitalicesc,  

trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie și Comisiei pentru drepturile 

omului, culte și problemele minorităților naționale, spre dezbatere, în fond, 

cu adresa nr. Plx 271/2022 din 16 mai 2022.  

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

 
 

 
 

 
 

    PREŞEDINTE,                                                    PREŞEDINTE, 

   Dr.Nelu TĂTARU                                                Iusein IBRAM 

 

 



 2 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru sănătate            Comisia pentru drepturile omului,  
         și familie                                       culte și problemele      

                                                            minorităților naționale                       
                                                             

                                                     București, 22 iunie 2022 

      Nr.4c-10/264                                                  Nr.4c-6/338 
 

 
RAPORT  COMUN 

 
asupra  propunerii legislative privind asistenţa spiritual-religioasă în 

spitale şi statutul clerului spitalicesc 
 

 
În conformitate cu prevederile  art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru sănătate şi familie și Comisia pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale, au fost sesizate spre dezbatere, în fond, 
cu propunerea legislativă privind asistenţa spiritual-religioasă în spitale şi 

statutul clerului spitalicesc, trimisă cu adresa nr. Plx 271/2022 din 16 mai 

2022, înregistrată cu nr.4c-10/264 din 17 mai 2022, respectiv cu nr.4c-
6/338 din 17 mai 2022. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a respins  

propunerea legislativă  în şedinţa din 11 mai 2022.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor ordinare.  

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modul de 

exercitare a asistenţei spiritual-religioase asociată clericilor, anume 
desemnaţi de cultul din care fac parte, care îşi desfăşoară activitatea în 

incinta şi în perimetrul unităţilor spitaliceşti în beneficiul pacienţilor, al 
cadrelor medicale şi a personalului auxiliar. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 

  - avizul negativ al Consiliului Economic și Social 
(nr.1229/01.03.2022); 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.280/21.03.2022); 
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- avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru 
femei și bărbați (nr.4c-20/243/23.05.2022); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului 
(nr.5959/31.05.2022); 

- opinia Consiliului Fiscal al României transmisă cu adresa 
(nr.8/31.03.2022). 

 

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 

celor două comisii au examinat propunerea legislativă în ședințe separate. 
 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din data de 14 iunie 2022. La lucrările comisiei deputații 

au fost prezenţi conform listei de prezență. 
 

 Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale au examinat propunerea legislativă în şedinţa din data 

de 21 iunie 2022. La lucrările comisiei deputații au fost prezenţi conform listei 
de prezență. 

 
În urma finalizării dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților un raport de respingere a propunerii legislative 
privind asistenţa spiritual-religioasă în spitale şi statutul clerului 

spitalicesc (Plx. 271/2022), din următoarele considerente: 
 

        - nu se impune crearea unui cler spitalicesc ca o categorie distinctă de 
deservenți ai cultelor și asociațiilor religioase recunoscute în România, 

asistența spiritual-religioasă în spital trebuind să se facă la cererea 
pacientului, de către reprezentatul cultului sau asociației religioase de care 

aparține, din afara mediului spitalicesc; 
- aplicarea prevederilor propunerii legislative nu fac decât să exercite 

o presiune suplimentară asupra bugetelor unităților spitalicești; 
         - textul preconizat nu poate avea finalitate practică, întrucât la nivelul 

Ministerului Sănătății nu poate funcționa o ”structură de asistență religioasă”, 
al cărui șef să fie propus de Biserica Ortodoxă Română, acest aspect 

generând discriminare pe motiv religios, Constituția României garantând 

autonomia cultelor religioase recunoscute de către stat. 

 

 

       PREŞEDINTE,                                                    PREŞEDINTE, 

     Dr.Nelu TĂTARU                                                Iusein IBRAM 

 

 

        SECRETAR,           SECRETAR                                                                    

Liviu Ioan BALINT                                           Daniel-Florin GHIȚĂ 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar,Maria-Rozalia Bucur                                                  Consilier parlamentar, Onesia Babeș 


