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Către, 
   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea art.54 alin.1 lit. c) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătății trimisă Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi Comisiei pentru sănătate și familie pentru examinare pe fond, în 

procedură obişnuită cu adresa nr. Plx. 24 din 15 februarie 2016. 

 

 
 
 

Preşedinte, Preşedinte, 
Victor Paul DOBRE Florin BUICU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.4c-6/43 
Bucureşti,26.04.2016 
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Bucureşti,26.04.2016
 
             

R A P O R T   C O M U N 
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.54 alin.1 lit. c) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul  
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate 

spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.54 alin.1 lit. 

c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății transmisă cu adresa nr. Plx.24 din 15 februarie 2016 şi 

înregistrat cu nr.4c-6/43 din 17.02.2016, respectiv cu nr.4c-8/136 din 15.02.2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 9 februarie 2016. 
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 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

   avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.1148/27.10.2015); 

   avizul negativ  al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci (nr.4c-2/64/8.03.2016) 

   avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din 1.03.2016 

  avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială( nr.4c-7/137 din 8.03.2016) 

  avizul negativ al Ministerului Sănătății ( nr.9987/7.12.2015) 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, în sensul introducerii posibilitățiii acordării de stimulente bănești personalului medical din bugetele consiliilor 

județene și locale. 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate. 

Comisia pentru administraţie, publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în data de 26 aprilie 2016. Din 

numărul total de 21 membri ai Comisiei au participat la şedinţă 17 deputaţi.  

Comisia pentru sănătate și familie şi-a desfăşurat lucrările  în data de 23 martie 2016.  Din numărul total de 19 membri 

ai Comisiei au participat la şedinţă 17 deputaţi. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare în calitate de invitaţi: doamna Sirma Caraman-secretar de stat în cadrul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și doamna Elena Cucoș-șef birou în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice.  

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât cu 

unanimitate de voturi adoptarea, propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.54 alin.1 lit. c) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu amendamentele admise prezentate în Anexa la prezentul raport. 

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

                        

 

Preşedinte Preşedinte 

Victor Paul DOBRE Florin BUICU 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Constantin AVRAM  Camelia Margareta BOGDĂNICI 

 

 

 

 

Sef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                Consilier parlamentar, Cristina Bologan 

 



 
 

ANEXA I 
 

I. AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii 
 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

1.   Titlul legii 
Lege pentru modificarea şi 
completarea art.54, alin.1, lit.c) 
din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 
 

Titlul legii 
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii şi pentru modificarea şi 
completarea art. 6 alin. (2) din 
Legea nr.263/2004 privind 
asigurarea continuităţii asistenţei 
medicale primare prin centrele de 
permanenţă 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi 
familie și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2.   __  Art.I – 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 
modifică şi se completează după 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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cum urmează: 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi 
familie și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
 

3.   
 
 
 
„c) din alte surse, inclusiv din 
donaţii şi sponsorizări, în 
condiţiile legii.” 
 
 
 

Art.54, alin.1, lit.c) se modifică 
şi se completează după cum 
urmează şi va avea următorul 
cuprins: 
„c) din alte surse, inclusiv din 
bugetele consiliilor judeţene şi 
locale, din donaţii şi sponsorizări, 
în condţiile legii.” 

 Se elimină. 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi 
familie și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
 

Textul actual este 
suficient și 
cuprinzător. 

4.  __ Se introduce litera c1) cu 
următorul cuprins: 
„c1) din bugetele consiliilor 
judeţene şi locale, respectiv al 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, pot fi 
acordate prime de merit, 
gratificaţii şi alte stimulente 
băneşti personalului spitalelor 
regionale, judeţene, locale, 
centrelor de permanenţă, 
precum şi unităţilor de primiri 
urgenţe şi serviciilor de 
ambulanţă.” 

 Se elimină. 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi 
familie și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
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5.   --------------- --------------  3. La articolul 193 după 
alineatul (6) se introduce un nou 
alineat, alin.(61), cu  următorul 
cuprins: 
"(61) Ministerul Sănătăţii, 
ministerele şi instituţiile cu reţea 
sanitară proprie pot acorda 
personalului medical şi de 
specialitate stimulente financiare 
lunare, în limita a două salarii 
minime brute pe ţară a căror 
finanţare este asigurată din 
veniturile proprii ale acestora, în 
limita bugetului aprobat." 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi 
familie și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
 

Se propune 
acordarea de 
stimulente financiare 
pentru menținerea 
personalului medical 
în țară și pentru 
creșterea calității 
serviciului de 
sănătate publică. 

6.    
 
 Art.199 - Autorităţile 
publice locale pot participa la 
finanţarea unor cheltuieli de 
administrare şi funcţionare, 
respectiv cheltuieli de personal, 
stabilite în condiţiile legii, bunuri 
şi servicii, investiţii, reparaţii 
capitale, consolidare, extindere şi 
modernizare, dotări cu 

--------------------  4. Articolul 199 se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
 Art.199 - (1) Autorităţile 
publice locale pot participa la 
finanţarea unor cheltuieli de 
administrare şi funcţionare, respectiv 
cheltuieli de personal, stabilite în 
condiţiile legii, bunuri şi servicii, 
investiţii, reparaţii capitale, 
consolidare, extindere şi 
modernizare, dotări cu echipamente 

Se propune 
acordarea de 
stimulente financiare 
pentru menținerea 
personalului medical 
în âară și pentru 
creșterea calității 
serviciului de 
sănătate publică. 
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echipamente medicale ale 
unităţilor sanitare cu paturi 
transferate, în limita creditelor 
bugetare aprobate cu această 
destinaţie în bugetele locale. 
 

medicale ale unităţilor sanitare cu 
paturi transferate, în limita creditelor 
bugetare aprobate cu această 
destinaţie în bugetele locale. 
 (2) Autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
acorda personalului medical şi de 
specialitate din spitalele publice 
din reţeaua sanitară proprie 
stimulente financiare lunare, în 
limita a două salarii minime brute 
pe ţară, în baza hotărârii 
autorităţilor deliberative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, în limita bugetului aprobat. 
 
Autor: Comisia pentru sănătate şi 
familie și Comisia pentru 
administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
 

7.  Art. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Consiliile locale pot 

---------  Art.II - Alineatul (2)  al 
articolului 6 din Legea nr.263/2004 
privind asigurarea continuităţii 
asistenţei medicale primare prin 
centrele de permanenţă publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.568 din 28 iunie 2004, 
se modifică și se completează după 
cum urmează: 
''(2) Consiliile locale pot finanța, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu art.54 
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participa la asigurarea dotării 
truselor de urgenţă cu 
medicamentele şi materialele 
sanitare necesare acordării 
asistenţei medicale la nivelul 
centrelor de permanenţă, în 
conformitate cu baremul 
minimal stabilit prin ordin al 
ministrului sănătăţii. 
Legea nr.263/2004 

din venituri proprii, asigurarea 
truselor de urgență cu medicamentele 
și materialele sanitare necesare 
acordării asistenței medicale la 
nivelul centrelor de permanență, în 
conformitate cu baremul minim 
stabilit prin ordin al ministrului 
sănătății, precum și achiziția de 
aparatură și mobilier medical 
necesare desfășurării activității 
medicale de urgență.'' 
 
Autor: Horia Cristian, deputat PNL 
 

din Legea nr.95/2006 
privind reforma în 
domeniul sănătății. 
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