
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                      Nr. 28/ 142  /  4  iunie  2013                     
 
 
 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii    

(Plx 699/2010), trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare, în 

fond, cu adresa  nr.Plx 699 din 22 noiembrie 2010, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională . 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
                                             



 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                                                                                           Nr. 28/ 142  /  4 iunie 2013                         

 
 
 

R A P O R T   
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

 privind reforma în domeniul sănătăţii   (Plx 699/2010) 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Comisia pentru 
sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere în fond  cu  propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  trimisă cu adresa nr. Plx 699/2010 din 22 noiembrie 2010. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 16 noiembrie 2010.  
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.644/25.05.2010) cu observaţii şi propuneri; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială ( nr.27/744/20 decembrie 2010); 
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi ( nr.Plx 699/8.12.2010); 
- avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi ( Nr.37/902/10.12.2010); 
- avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic                   

( Nr.26/1731/8.12.2010); 
- punctul de vedere  al Ministerului Sănătăţii (nr.EN 5373/27.05.2013 ) . 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea creării cadrului legal pentru ca medicii dentişti şi 
farmaciştii, care sunt aleşi într-o funcţie de demnitate publică , să îşi poată practica profesia de medic dentist , respectiv 
farmacist  în unităţi sanitare publice şi private. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 4  iunie 2013.  La lucrările 
comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 20 membri. 

    
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul 

Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 
  

Raportul comisiei a fost adoptat cu   majoritate de voturi ( 1 vot împotrivă ). 
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

  Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţia României, republicată şi art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

 
 
În urma dezbaterii, Comisia pentru sănătate şi familie propune adoptarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   cu  amendamentele prevăzute în Anexă: 
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ANEXĂ 

I. Amendamente admise 
 
 

Nr. 
crt. 

            Legea nr.95/2006 
privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Text iniţiator Text propus de Comisie Motivaţie 

0. 1. 2. 3. 4. 
1.  Titlul legii 

Lege  pentru modificarea şi 
completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii  

 

Nemodificat  
 
 
 
 

2.  Legea  nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul 
sănătăţii,  publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.372 
din 28 aprilie 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se  modifică şi se 
completează, după cum 
urmează: 

ARTICOL UNIC.-
 Legea  nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii,  publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.372 din 
28 aprilie 2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se  modifică şi se 
completează, după cum 
urmează: 
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3. _____ 
 
 
 
“o) în cazul existenţei plăţilor 
restante, a căror vechime este 
mai mare de 2 ani, în 
condiţiile în care se constată 
nerespectarea achitării 
obligaţiilor către furnizori 
prin încălcarea legislaţiei în 
vigoare privind înregistrarea 
cronologică şi sistematică în 
contabilitatea instituţiei a 
aceptor datorii corelată cu 
respectarea termenelor 
contractuale.” 
 
(Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
cu modificările şi 
completările ulterioare) 
 

_______ 1. La articolul 1833 alineatul 
(1), litera o) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„o) în cazul existenţei a 3 
luni consecutive de plăţi 
restante, a căror vechime 
este mai mare decât 
termenul scadent de plată, 
respectiv a arieratelor, 
conform prevederilor 
contractuale sau legale”. 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie, Ministerul 
Sănătăţii. 

 
 
 
 
Această modificare 
este impusă pe de o 
parte de măsurile 
asumate prin scrisoarea 
de intenţie semnată cu 
FMI şi pe de altă parte 
ca urmare a 
prevederilor art.281 din 
Legea nr.500/2002 
privind finanţele 
publice. 
 

4 _____  2. La articolul 466, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 
„(11) Deputaţii şi senatorii 
care au profesia de medic îşi 
pot desfăşura activitatea în 
unităţi sanitare private şi în 

 
 
 
 
Profesia de medic este 
o profesiune liberală. 
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unităţi sanitare publice ca 
medic.” 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie, Ministerul 
Sănătăţii. 

5.  
 
 
„Art.466.-  (2) Medicilor 
prevăzuţi la alin.(1)  li se 
aplică în mod corespunzător 
prevederile art.35 alin.(1) şi 
(3) din Legea nr.53/2003 – 
Codul Muncii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 

 3. La articolul 466, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.466.-  (2) Medicilor 
prevăzuţi la alin.(1) şi (11) li 
se aplică în mod 
corespunzător prevederile 
art.35 alin.(1) din Legea nr. 
53/2003 – Codul muncii, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.” 
 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

6.  
 
 
 
„Art.519 . - (3) Nu pot primi 
sau exercita mandatul de 
membru al organelor de 
conducere ale Colegiului 
Medicilor Dentişti din 
România, atât la nivel 
naţional, cât şi teritorial, 
medicii dentişti care deţin 

1. La articolul 519, 
alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.519 . - (3) Nu pot primi 
sau exercita mandatul de 
membru al organelor de 
conducere ale Colegiului 
Medicilor Dentişti din 
România, atât la nivel 
naţional, cât şi teritorial, 
medicii dentişti care deţin 

Se elimină. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie, Ministerul 
Sănătăţii. 
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funcţii de conducere în cadrul 
Ministerului Sănătăţii 
Publice, respectiv 
ministerelor şi instituţiilor cu 
reţea sanitară proprie, 
structurilor deconcentrate ale 
acestora ori în cadrul Casei 
Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, caselor judeţene de 
asigurări de sănătate, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti, patronatelor şi 
sindicatelor profesionale, 
precum şi orice fel de 
funcţii de demnitate 
publică.”

funcţii de conducere în 
cadrul Ministerului 
Sănătăţii, respectiv al 
ministerelor şi instituţiilor 
cu reţea sanitară proprie, 
structurilor deconcentrate 
ale acestora ori în cadrul 
Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, 
caselor judeţene de asigurări 
de sănătate, respectiv a 
municipiului Bucureşti, al 
patronatelor şi sindicatelor 
profesionale .” 
 

7. ___ 2. La articolul 548, după 
alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(11) , cu următorul 
cuprins: 
„(11) Parlamentarii care au 
profesia de medici dentişti 
îşi pot desfăşura activitatea 
în unităţi medicale 
particulare şi în unităţi 
medicale de stat ca medic 
dentist sau medic dentist 
şef.” 
 

4. La articolul 548, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 
 
„(11) Deputaţii şi senatorii 
care au profesia de medic 
dentist îşi pot desfăşura 
activitatea în unităţi sanitare 
private şi în unităţi sanitare 
publice ca medic dentist.” 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie, Ministerul 
Sănătăţii. 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
Profesia de medic 
dentist este o 
profesiune liberală. 
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8.  
 
 
 
„Art.548.-  (2)Medicilor 
dentişti prevăzuţi la alin.(1)  
li se aplică în mod 
corespunzător prevederile 
art.35 alin.(1) şi (3) din Legea 
nr.53/2003 – Codul Muncii, 
cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

3. La articolul 548, 
alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
 
„(2) Medicilor dentişti 
prevăzuţi la alin.(1) şi (11) li 
se aplică în mod 
corespunzător prevederile 
art.35 alin.(1) şi (3) din 
Legea nr.53/2003 – Codul 
Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 

5. La articolul 548, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(2) Medicilor dentişti 
prevăzuţi la alin.(1) şi (11) li 
se aplică în mod 
corespunzător prevederile 
art.35 alin.(1) din Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.” 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

9.  
 
 
 
„Art.612. - (1)Nu pot primi 
sau exercita mandatul de 
membru al organelor de 
conducere ale Colegiului 
Farmaciştilor din România, 
atât la nivel naţional, cât şi 
teritorial, farmaciştii care 
deţin funcţii de conducere în 
cadrul Ministerului Sănătăţii 
Publice, respectiv al 
ministerelor şi instituţiilor cu 
reţea sanitară proprie, al 
structurilor deconcentrate ale 
acestuia ori în cadrul Casei 

4. La articolul 612 , 
alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.612. - (1)Nu pot primi 
sau exercita mandatul de 
membru al organelor de 
conducere ale Colegiului 
Farmaciştilor din România, 
atât la nivel naţional, cât şi 
teritorial, farmaciştii care 
deţin funcţii de conducere în 
cadrul Ministerului Sănătăţii 
, respectiv al ministerelor şi 
instituţiilor cu reţea sanitară 
proprie, structurilor 
deconcentrate ale acestora 
ori în cadrul Casei 

Se elimină. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie, Ministerul 
Sănătăţii. 
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Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, al caselor judeţene 
de asigurări de sănătate şi a 
municipiului Bucureşti, al 
patronatelor şi sindicatelor 
profesionale, precum şi orice 
fel de funcţii de demnitate 
publică.”
 

Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, al caselor judeţene 
de asigurări de sănătate, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti, al patronatelor şi 
sindicatelor profesionale.”
 

10. __ 5. La articolul 640, după 
alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(11), cu următorul 
cuprins: 
„(1) Parlamentarii care au 
profesia de farmacişti îşi 
pot desfăşura activitatea în 
unităţi medicale 
particulare şi în unităţi 
medicale de stat ca 
farmacist sau farmacist 
şef.” 
 
 

6. La articolul 640, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 
 
„(1) Deputaţii şi senatorii 
care au profesia de farmacist 
îşi pot desfăşura activitatea în 
unităţi sanitare private şi în 
unităţi sanitare publice ca 
farmacist .” 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie, Ministerul 
Sănătăţii. 
 
 
 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
Profesia de medic este 
o profesiune liberală. 
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11.  
 
 
„Art.640. – (2) Farmaciştilor 
prevăzuţi la alin.(1) li se 
aplică în mod corespunzător 
prevederile art.35 alin.(1) şi 
(3) din Legea nr.53/2003 – 
Codul muncii, cu modificările 
şi completările ulterioare.”

6. La articolul 640, 
alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
„ (2) Farmaciştilor prevăzuţi 
la alin.(1) şi (1 ) li se aplică 
în mod corespunzător 
prevederile art.35 alin.(1) şi 
(3) din Legea nr.53/2003 – 
Codul muncii,  cu 
modificările şi completările 
ulterioare.”

1

7. La articolul 640, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„ (2) Farmaciştilor prevăzuţi 
la alin.(1) şi (1 ) li se aplică 
în mod corespunzător 
prevederile art.35 alin.(1) din 
Legea nr.53/2003 – Codul 
muncii, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.”

1

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 
 
 
 

 
                                             PREŞEDINTE,                                                                                              SECRETAR, 
 
                                          RODICA NASSAR                                                                                       FLORIN BUICU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou – Gheorghe Marinescu 
Întocmit,  
 Cristina Bologan – consilier  parlamentar 
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