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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 aprilie 2021 

Nr. 4c-9/273 
  

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 
 

În temeiul art.94 şi 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.12/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, trimis cu adresa nr. PLx 137/2021 din 24 martie 2021. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 
şedinţa din 13 aprilie 2021. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente, care, supuse 
votului, au fost fie acceptate , fie respinse de către membrii comisiei şi sunt 
redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul aviz. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 
amendamente.  

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu    Eugen Neaţă  

 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
 



 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

ANEXA NR. 1 
 

Amendamente admise  
 

În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost admise: 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

1.  
__ 

 
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.12/2021 
pentru modificarea şi 

completarea Legii 
nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul 
sănătăţii 

 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
__ 

 
Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.12 din 24 
februarie 2021 pentru 
modificarea și 
completarea Legii 
nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătății, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.192 din 25 februarie 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

2021, cu următoarele 
modificări și completări: 
 

3.  
__ 

 
Titlul ordonanţei 
 
Ordonanţa de urgenţã a 

Guvernului pentru 
modificarea şi 

completarea Legii 
nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul 
sănătăţii 

 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

4.  
__ 

 
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 şi 
completările ulterioare, 
se modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

5.  
__ 

 
1. La articolul 41, după 
alineatul (3) se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (4), 
cu următorul cuprins: 
"(4) Ministerul Sănătăţii 
poate acorda, prin 
hotărâre a Guvernului, 
din rezerva ministerului 
ajutor umanitar cu titlu 
gratuit sau donaţie, după 
caz, instituţiilor sau 
autorităţilor cu atribuţii în 
domeniul sănătăţii din 
alte state, constând în 
medicamente, seruri, 
vaccinuri, dezinfectante, 
insecticide, dispozitive 
medicale, tehnologii şi 
dispozitive asistive şi alte 
materiale specifice, 
pentru prevenirea sau 
rezolvarea unor situaţii 
de urgenţă survenite ca 
urmare a unor epidemii, 
pandemii, catastrofe sau 
dezastre naturale." 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

6.  
__ 

 
__ 

 
1.  La articolul I, 
după punctul 1 se 
introduc trei noi 
puncte, pct.11-13, cu 
următorul cuprins: 
«11 . La  articolul 187 
alineatul (2), litera e) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„e) pentru spitalele 
clinice un reprezentant al 
structurii teritoriale a 
Colegiului Medicilor din 
România;” 
 
12. La  articolul 187 
alineatul  (3), litera d) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„d) un reprezentant al 
structurii teritoriale a 
Colegiului Medicilor din 
România;” 
 
13. La  articolul 187 
alineatul (4), litera c) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„c) un reprezentant al 
structurii teritoriale a 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

Colegiului Medicilor din 
România.”» 
 

7.  
Art.187 
 
(10) Atribuţiile principale 
ale consiliului de 
administraţie sunt 
următoarele: 
c) aprobă măsurile 
pentru dezvoltarea 
activităţii spitalului în 
concordanţă cu nevoile 
de servicii medicale ale 
populaţiei; 
 
 
d) avizează programul 
anual al achiziţiilor 
publice întocmit în 
condiţiile legii; 
 

 
2. La articolul 187 
alineatul (10), literele 
c) şi d) se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 
 
"c) aprobă măsurile 
pentru dezvoltarea 
activităţii spitalului în 
concordanţă cu nevoile 
de servicii medicale ale 
populaţiei şi documentele 
strategice aprobate de 
Ministerul Sănătăţii; 
d) avizează programul 
anual al achiziţiilor 
publice întocmit în 
condiţiile legii şi orice 
achiziţie directă care 
depăşeşte suma de 
50.000 lei;" 
 
 
 
 
 
 

 
2. La articolul I 
punctul 2, litera d) a 
alineatului (10) al 
articolului 187 se 
abrogă. 

 
2. La articolul I 
punctul 2, litera d) a 
alineatului (10) al 
articolului 187 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„d) avizează programul 
anual al achiziţiilor publice 
întocmit în condiţiile legii;” 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Pentru 
respectarea 
exigențelor 
impuse de 
normele de 
tehnică 
legislativă. 
 
Prevederea este 
necesară. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

8.   
3. La articolul 187 
alineatul (10), după 
litera f) se introduc 
două noi litere, literele 
g) şi h), cu următorul 
cuprins: 
"g) poate propune 
realizarea unui audit 
extern asupra oricărei 
activităţi desfăşurate în 
spital, stabilind tematica 
şi obiectul auditului. 
Spitalul contractează 
serviciile auditorului 
extern în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 
98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu 
modificările şi 
completările ulterioare; 
h) aprobă propriul 
regulament de organizare 
şi funcţionare, în 
condiţiile legii." 

 
3. La articolul I 
punctul 3, litera g) a 
alineatului  (10) al 
articolului 187 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„g) dacă nu se poate 
realiza un audit intern de 
către spital sau din 
partea ordonatorului 
principal de credite sau 
de către Curtea de 
Conturi se poate propune 
realizarea unui audit 
extern asupra oricărei 
activități desfășurate în 
spital, stabilind tematica 
și obiectul auditului. 
Spitalul contractează 
serviciile auditorului 
extern în conformitate cu 
prevederile Legii 
nr.98/2016 privind 
achizit ̧iile publice, cu 
modificările și 
completările ulterioare.” 
 
 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

9.  
Art. 282 
 
(1) CNAS are 
următoarele organe de 
conducere: 
 
e) un vicepreşedinte; 
 

 
4. La articolul 282 
alineatul (1), litera e) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
"e) doi vicepreşedinţi;" 
 

 
4. La articolul I 
punctul 4, litera e) a 
alineatului (1) al 
articolului 282 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„e) doi vicepreședinţi, pe 
perioada pandemiei;” 
 

 
Se elimină. 
 
Autor: deputat Oana Ţoiu 
 

 
Se menţine 
textul din 
ordonanţă. 
În ipoteza în 
care s-ar 
menţine textul 
adoptat de 
Senat, la finalul 
pandemiei 
funcţia de 
vicepreşedinte 
dispare. 
Modificarea 
propusă de 
Senat 
transformă un 
text cu 
aplicabilitate 
nelimitată într-
un text cu 
aplicabilitate 
limitată în timp, 
respectiv numai 
pe perioada 
pandemiei. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

10.  
Art. 287 
 
 
 
(2) Consiliul de 
administraţie are un 
vicepreşedinte ales de 
consiliul de administraţie 
prin vot secret. 
Vicepreşedintele 
consiliului de 
administraţie este şi 
vicepreşedintele CNAS. 
 
 
(3) Preşedintele, 
vicepreşedintele şi 
directorul general al 
CNAS se suspendă de 
drept din funcţiile 
deţinute anterior, pe 
perioada executării 
mandatului, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 
292 alin. (1). 
 
 
 
 
 

 
5. La articolul 287, 
alineatele (2) şi (3) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"(2) Consiliul de 
administraţie are doi 
vicepreşedinţi aleşi de 
consiliul de administraţie 
prin vot secret. 
Vicepreşedinţii consiliului 
de administraţie sunt şi 
vicepreşedinţii CNAS. 
 
 
 
(3) Preşedintele, 
vicepreşedinţii şi 
directorul general ai 
CNAS se suspendă de 
drept din funcţiile 
deţinute anterior, pe 
perioada executării 
mandatului, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 
292 alin. (1)." 
 

 
5. La articolul I 
punctul 5, alineatul (2) 
al articolului 287 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Consiliul de 
administrație are, pe 
perioada pandemiei, 
doi vicepreședinți aleși de 
consiliul de administrație 
prin vot secret. 
Vicepreședinții consiliului 
de administrație sunt și 
vicepreședinții CNAS.” 
 

 
Se elimină. 
 
Autor: deputat Oana Ţoiu 
 

 
Se menţine 
textul din 
ordonanţă. 
În ipoteza în 
care s-ar 
menţine textul 
adoptat de 
Senat, la finalul 
pandemiei 
funcţia de 
vicepreşedinte 
dispare. 
Modificarea 
propusă de 
Senat 
transformă un 
text cu 
aplicabilitate 
nelimitată într-
un text cu 
aplicabilitate 
limitată în timp, 
respectiv numai 
pe perioada 
pandemiei. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

11.  
Art. 425 
 
 
 
(2) Adunarea generală 
se întruneşte anual, în 
primul trimestru, la 
convocarea consiliului, şi 
adoptă hotărâri cu 
majoritate simplă în 
prezenţa a două treimi 
din numărul membrilor 
săi. Dacă la prima 
convocare nu s-a realizat 
majoritatea de două 
treimi, după 10 zile se 
organizează o nouă 
şedinţă, cu aceeaşi 
ordine de zi, care va 
adopta hotărâri cu 
majoritate simplă, 
indiferent de numărul 
membrilor prezenţi. 
 
 
 
 
(4) Modalitatea de 
exprimare a votului se 
stabileşte prin 

 
6. La articolul 425, 
alineatele (2) şi (4) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"(2) Adunarea generală 
se întruneşte anual, în 
primul trimestru, la 
convocarea consiliului, 
inclusiv prin mijloace 
de comunicare la 
distanţă, şi adoptă 
hotărâri cu majoritate 
simplă, cu participarea 
a două treimi din 
numărul membrilor săi. 
Dacă la prima convocare 
nu s-a realizat 
majoritatea de două 
treimi, după 10 zile se 
organizează o nouă 
şedinţă, cu aceeaşi 
ordine de zi, care va 
adopta hotărâri cu 
majoritate simplă, 
indiferent de numărul 
membrilor prezenţi. 
................................... 
(4) Condiţiile şi 
modalitatea de exprimare 
a votului, prin 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

regulamentul electoral. 
 

corespondenţă sau în 
format electronic, se 
stabilesc prin 
regulamentul electoral." 
 

12.  
Art. 429 
 
 
 
(1) Consiliul colegiului 
teritorial, în prima 
şedinţă, organizată în 
termen de maximum 5 
zile de la alegere, alege 
biroul consiliului. 
 

 
7. La articolul 429, 
alineatul (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 429. - (1) Consiliul 
colegiului teritorial, în 
prima şedinţă, organizată 
în termen de maximum 5 
zile de la alegere, prin 
vot exprimat şi prin 
corespondenţă sau în 
format electronic, alege 
biroul consiliului." 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

13.  
Art.434 
 
 
 
(3) Adunarea generală 
naţională se întruneşte în 
şedinţă ordinară în 
trimestrul I al anului în 
curs. 

 
8. La articolul 434, 
alineatul (3) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(3) Adunarea generală 
naţională se desfăşoară 
inclusiv prin mijloace de 
comunicare la distanţă, în 
şedinţă ordinară, în 
trimestrul I al anului în 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

curs. Votul poate fi 
exprimat şi prin 
corespondenţă sau în 
format electronic." 
 

14.  
Art.437 
 
 
 
(4) Consiliul naţional al 
CMR se întruneşte legal 
în prezenţa a cel puţin 
două treimi din numărul 
reprezentanţilor stabiliţi 
la alin. (1) şi ia decizii cu 
majoritate simplă de 
voturi. 
 

 
9. La articolul 437, 
alineatul (4) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(4) Consiliul naţional al 
CMR se desfăşoară legal 
inclusiv prin mijloace de 
comunicare la distanţă, în 
prezenţa a cel puţin două 
treimi din numărul 
reprezentanţilor stabiliţi 
la alin. (1), şi ia decizii cu 
majoritate simplă de 
voturi. Votul poate fi 
exprimat şi prin 
corespondenţă sau în 
format electronic." 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

15.  
Art. 443 
 
(1) Biroul executiv al 
CMR lucrează legal în 
prezenţa a cel puţin 3 
dintre membrii săi şi 

 
10. La articolul 443, 
alineatul (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 443 
(1) Biroul executiv al 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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crt. 

Text  
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Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

aprobă deciziile cu votul 
a cel puţin 3 membri. 
 

CMR lucrează legal 
inclusiv prin mijloace de 
comunicare la distanţă, în 
prezenţa a cel puţin 3 
dintre membrii săi, şi 
aprobă deciziile cu votul 
a cel puţin 3 membri." 
 

16.  
__ 

 
11. În tot cuprinsul 
titlului VIII, sintagma 
"vicepreşedinte" se 
înlocuieşte cu sintagma 
"vicepreşedinţi". 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

17.  
__ 

 
__ 

 
6. La  articolul I,  
după  punctul 11 se 
introduc patru noi 
puncte, pct.111- 114, 
cu următorul cuprins: 
„111. La articolul 522, 
după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(2), cu următorul 
cuprins: 
(2) Ședinţele organelor 
de conducere ale 
colegiilor teritoriale se 
pot desfășura inclusiv 
prin mijloace de 

 
Devine punct 4 

nemodificat 

 
Pentru o 
numerotare 
corectă, având 
în vedere 
modificările 
propuse. 
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crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

comunicare la distanţă, în 
condiţiile stabilite prin 
decizie a Consiliului 
naţional.” 
 
„112. La articolul 529, 
după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(11), cu următorul 
cuprins: 
(11) Ședinţele organelor 
de conducere prevăzute 
la alin.(1) se pot 
desfășura inclusiv prin 
mijloace de comunicare 
la distanţă, în condiţiile 
stabilite prin decizie a 
Consiliului naţional.” 
 
„113. La articolul 541 
alineatul (1), după litera 
c) se introduce o nouă 
literă, lit.c1), cu 
următorul cuprins: 
c1) amendă de la 100 lei 
la 1500 lei. Plata amenzii 
se va face în termen de 
30 de zile de la data 
rămânerii definitive a 
hotărârii disciplinare. 
Neachitarea în acest 
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termen atrage 
suspendarea de drept din 
exerciţiul profesiei, până 
la achitarea sumei. 
Sumele provenite din 
plata amenzilor se fac 
venit la bugetul CMSR;” 
 
„114. La articolul 544, 
alineatul (1) se modifică 
și va avea următorul 
cuprins:  
Art.544. - (1) Acțiunea 
disciplinară poate fi 
pornită în termen de cel 
mult 6 luni de la data 
săvârșirii faptei sau de la 
data cunoașterii 
consecințelor 
prejudiciabile, însă fără a 
depăși un an de la data 
săvârșirii faptei.” 
 

18.  
__ 

 
Art. II. - Legea 
nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
652 din 28 august 2015, 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament)  Motivare 

cu modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse 
prin prezenta ordonanţă 
de urgenţă, va fi 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, după aprobarea 
acesteia prin lege, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
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ANEXA NR. 2 
 

Amendamente respinse  
 

În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament)

Motivare 

1.   
Art. 282 
 
(1) CNAS are 
următoarele organe de 
conducere: 
 
e) un vicepreşedinte; 
 

 
4. La articolul 282 
alineatul (1), litera 
e) se modifică şi va 
avea următorul 
cuprins: 
 
"e) doi vicepreşedinţi;" 
 

 
4. La articolul I 
punctul 4, litera e) a 
alineatului (1) al 
articolului 282 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„e) doi vicepreședinţi, 
pe perioada 
pandemiei;” 
 

 
4. La articolul I 
punctul 4, litera e) a 
alineatului (1) al 
articolului 282 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„e) un vicepreşedinte;” 
 
Autori: deputaţi 
Solomon Adrian, Neaţă 
Eugen, Adomnicăi 
Mirela Elena, Pavelescu 
Nicolae, Oteşanu 
Daniela, Stativă Irinel 
Ioan, Şlincu Dan 
Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se menţine textul din 
lege. Nu se justifică 
majorarea numărului de 
vicepreşedinţi. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament)

Motivare 

2.   
Art. 287 
 
 
 
(2) Consiliul de 
administraţie are un 
vicepreşedinte ales de 
consiliul de 
administraţie prin vot 
secret. Vicepreşedintele 
consiliului de 
administraţie este şi 
vicepreşedintele CNAS. 
 
 
 
(3) Preşedintele, 
vicepreşedintele şi 
directorul general al 
CNAS se suspendă de 
drept din funcţiile 
deţinute anterior, pe 
perioada executării 
mandatului, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 
292 alin. (1). 
 
 
 
 

 
5. La articolul 287, 
alineatele (2) şi (3) 
se modifică şi vor 
avea următorul 
cuprins: 
"(2) Consiliul de 
administraţie are doi 
vicepreşedinţi aleşi de 
consiliul de 
administraţie prin vot 
secret. Vicepreşedinţii 
consiliului de 
administraţie sunt şi 
vicepreşedinţii CNAS. 
 
 
(3) Preşedintele, 
vicepreşedinţii şi 
directorul general ai 
CNAS se suspendă de 
drept din funcţiile 
deţinute anterior, pe 
perioada executării 
mandatului, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 
292 alin. (1)." 
 

 
5. La articolul I 
punctul 5, alineatul 
(2) al articolului 287 
se modifică şi va 
avea următorul 
cuprins: 
„(2) Consiliul de 
administrație are, pe 
perioada pandemiei, 
doi vicepreședinți aleși 
de consiliul de 
administrație prin vot 
secret. Vicepreședinții 
consiliului de 
administrație sunt și 
vicepreședinții CNAS.” 
 

 
5. La articolul I 
punctul 5, alineatul 
(2) al articolului 287 
se modifică şi va 
avea următorul 
cuprins: 
„(2) Consiliul de 
administraţie are un 
vicepreşedinte ales de 
consiliul de 
administraţie prin vot 
secret. Vicepreşedintele 
consiliului de 
administraţie este şi 
vicepreşedintele CNAS. 
 
(3) Preşedintele, 
vicepreşedintele şi 
directorul general al 
CNAS se suspendă de 
drept din funcţiile 
deţinute anterior, pe 
perioada executării 
mandatului, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 
292 alin. (1).” 
 
Autori: deputaţi 
Solomon Adrian, Neaţă 
Eugen, Adomnicăi 

 
Se menţine textul din 
lege. Nu se justifică 
majorarea numărului de 
vicepreşedinţi. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
ordonanţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament)

Motivare 

 
 
 

Mirela Elena, Pavelescu 
Nicolae, Oteşanu 
Daniela, Stativă Irinel 
Ioan, Şlincu Dan 
Constantin 
 

3.   
__ 

 
11. În tot cuprinsul 
titlului VIII, sintagma 
"vicepreşedinte" se 
înlocuieşte cu sintagma 
"vicepreşedinţi". 
 

 
__ 

 
- La articolul I, 
punctul 11 se 
abrogă. 
 
Autori: deputaţi 
Solomon Adrian, Neaţă 
Eugen, Adomnicăi 
Mirela Elena, Pavelescu 
Nicolae, Oteşanu 
Daniela, Stativă Irinel 
Ioan, Şlincu Dan 
Constantin 
 

 
Corelare cu modificările 
anterioare. 
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