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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii  
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în procedură de urgenţă, pentru aviz care va fi 
transmis Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, cu proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, transmis cu adresa nr.P.L.x89 din 18 martie 
2013, înregistrată sub nr.23/97 din 19 martie 2013. 
 Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
modificarea art.16 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a maladiei SIDA în România 
şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările 
ulterioare şi modificarea art.5 din Legea nr.263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei 
medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
armonizării legislaţiei naţionale cu prevederile Directivei 2011/62/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 8 iunie 2011 de modificare a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar 
cu privire la medicamentele de uz uman în ceea ce priveşte prevenirea pătrunderii medicamentelor 
falsificate în lanţul legal de aprovizionare, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în 
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 
 Proiectul de ordonanţă de urgenţă a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 martie 2013. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu avizul nr.11782/12.12.2012, cu 
observaţii şi propuneri care au fost însuşite de iniţiator. 
. Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţele din 26.03.2013 şi 3.04.2013.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să avizeze favorabil 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, în forma adoptată de Senat. 
  Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
      
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Maria Cristina Bălănescu 
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