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COMISIA PENTRU 

SĂNĂTATE ȘI FAMILIE 

 

 

 

Nr.4c-10/229   

Bucureşti, 15.12.2021 
 
 

 

  Către, 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

trimis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei 

pentru sănătate și familie pentru examinare pe fond, în procedură obișnuită, cu adresa 

nr. Plx. 258/2019 din  3 iunie 2019. 

 

              

 

                      Președinte,                                                           Președinte,  

    

   Simona BUCURA – OPRESCU                                      Dr.Nelu TĂTARU 
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Nr.4c-10/229   

Bucureşti, 15.12.2021 

           

RAPORT COMUN  

asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății  

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie 

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

spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită asupra propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

transmisă cu adresa nr. Plx.258/2019 din 3 iunie 2019 şi înregistrată cu nr.4c-7/227 

din 4 iunie 2019, respectiv cu nr.4c-10/229 din 4 iunie 2019. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 29 mai 2019 . 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 

92, alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

 La întocmirea prezentului raport  comun comisiile  au avut în vedere: 

•  avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu observații și propuneri (nr. 

144/4.03.2019) 

•  avizul favorabil al Consiliului Economic și Social ( nr.777/19.02.2019) 

• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale ( 4c-6/400 din 13.06.2019) 
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• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (4c-13/484/ 

11.06.2019) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci ( 4c-

2/464/3.09.2019) 

•  punctele de vedere negative ale Guvernului României ( nr.653/13.05.2019 și 

nr.1999/27.10.2021) 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.199 

alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în sensul 

asigurării cadrului legal pentru angrenarea constantă a bugetelor locale, mai precis a 

bugetelor primăriilor municipiilor din România, în finanţarea şi susţinerea spitalelor 

de interes judeţean, cu excepţia acelora care au preluat în administrare ca şi ordonator 

de credite un spital. 

 

 Potrivit prevederilor art.62 și art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările si completările ulterioare, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au examinat propunerea legislativă în ședințe separate. 

 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a 

examinat propunerea legislativă în ședința desfășurată din data de 1 octombrie 2019. 

La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost 

prezenți deputaţi conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile care au avut loc a 

participat în calitate de invitat domnul Dan Dumitrescu, secretar de stat - Ministerul 

Sănătății. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului au hotărât cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) 

respingerea propunerii legislative cu  un amendament respins. 

 

          Comisia pentru sănătate și familie a examinat propunerea legislativă în 

ședința din data de 14 decembrie 2021. La lucrările Comisiei au fost prezenți 

deputaţi conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât cu 

majoritate de voturi respingerea propunerii legislative cu un amendament respins. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă  face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de respingere a 

propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind 
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reforma în domeniul sănătății, cu  un amendament respins, prevăzut în Anexa care 

face parte integrantă din prezentul raport comun întrucât : 

- conceptul de ”spitale de interes județean” utilizat în inițiativa legislativă nu 

este definit în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

- propunerea de a se institui obligația ca ”municipiile de pe raza teritorială a 

aceluiași județ” să contribuie cu o parte din bugetul local aprobat de către 

autoritățile administrației publice locale deliberative, pentru a finanța un 

obiectiv aflat în administrarea altor autorități ale administrației publice 

locale deliberative, cum este cazul consiliilor județene ( care administrează 

spitalele de interes județean) aduce atingere principiului autonomiei locale a 

acestor municipii. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      Președinte,                                                         

    

   Simona BUCURA – OPRESCU                                       

 

Președinte, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 

    

                     Secretar,                                                              Secretar, 

 

                Dumitru FLUCUȘ                                           Liviu Ioan BALINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Șef serviciu, Nicoleta Toma    

  Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                                                             Șef birou, Cristina Bologan 
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Anexa  

Amendament respins 

În cadrul dezbaterilor, Comisiile au respins următorul amendament: 

 

Nr. 

crt. 

Text  

Legea nr.95/2006 

privind reforma în 

domeniul sănătății 

Text propunere 

legislativă 

Amendament 

propus 

MOTIVARE 

1. Argumente 

susţinere 

2. Argumente 

respingere 

Camera 

Decizională 

1. 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 medicale 

Art.I- Legea nr. 95/2006 

privind reforma în 

domeniul sănătății, 

republicată în Monitorul 

Oficial al României, 

Partea I, nr. 652 din 28 

august 2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare, se 

modifică și se 

completează după cum 

urmează: 

1.La articolul 199 

alineatul (1) se modifică 

și va avea următorul 

Articol unic- 

Alineatul (1) al 199 

din Legea nr. 

95/2006 privind 

reforma în 

domeniul sănătății, 

republicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, 

nr. 652 din 28 

august 2015, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare, se 

modifică și va avea 

1.Respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislativă 
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Deputaților 
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ale unităţilor sanitare 

cu paturi transferate, în 

limita creditelor 

bugetare aprobate cu 

această destinaţie în 

bugetele locale. 

 

cuprins: 

(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 

medicale ale unităţilor 

sanitare cu paturi 

transferate, în limita 

creditelor bugetare 

aprobate cu această 

destinaţie în bugetele 

locale.  

Municipiile de pe raza 

teritorială a aceluiași  

județ, care nu au 

preluat în administrare 

ca și ordonator de 

credite un spital, alocă 

următorul cuprins: 

(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 

medicale ale 

unităţilor sanitare 

cu paturi 

transferate, în limita 

creditelor bugetare 

aprobate cu această 

destinaţie în 

 

2. Aduce 

atingere 

principiului 

autonomiei 

locale. 
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obligatoriu minim 10 %  

din bugetul local 

aprobat, pentru a 

finanța și susține 

spitalele de interes 

județean, indiferent de 

subordonarea acestora. 

 

bugetele locale.  

Autorităţile 

publice locale 

municipale de pe 

raza teritorială a 

aceluiași  județ, care 

nu au în rețeaua 

proprie spitale 

publice alocă 

obligatoriu minim  

5 %  din bugetul 

local aprobat, 

pentru a finanța și 

susține spitalele de 

interes județean, 

indiferent de 

subordonarea 

acestora 

Autor: deputat 

Tudor Rareș Pop 

Grupul parlamentar 

al USR 

 

 

 
 


