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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 391 alin (3) din Legea 

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 
PLx. 513/2017 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea art. 391 alin (3) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, PLx. 513/2017, Camera 
Deputaţilor fiind cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 560 din 17.07.2017, a avizat favorabil 
proiectul de Lege, cu observaţii de tehnică legislativă și cu mențiunea că România 
aplică direct normele imperative ale Uniunii Europene în materia ajutorului de stat, 
ceea ce se recomandă să fie avut în vedere în analiza pe fond a art. 2001- 2013 al 
propunerii.  

Senatul României, în calitate de primă cameră decizională, a adoptat iniţiativa 
legislativă (înregistrată la Senatul României cu nr. L274/2017) în ședința sa din 27 
noiembrie 2017. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 6 martie 2018. 

În urma analizei, Comisia pentru Afaceri Europene a constatat că propunerea 
are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, în sensul 
instituirii posibilităţii pentru spitale, de a accesa fonduri europene în vederea 
finanţării activităţii acestora, precum şi al introducerii conceptului de serviciu public 
de interes economic general şi al compensării costurilor ocazionate de prestarea 
acestui serviciu de către spitale, cu respectarea reglementărilor în domeniul 
ajutorului de stat 

Precizăm că în atribuțiile Comisiei pentru Afaceri Europene nu intră aprecierea 
oportunității propunerii.   

Comisia pentru Afaceri Europene subliniază că stabilirea eligibilității pentru 
finanțarea din fondurile europene a unităților spitalicești este în responsabilitatea 
guvernului, cu respectarea legislației.     

În urma dezbaterilor, Comisia pentru Afaceri Europene a hotărât, în 
unanimitate, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
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