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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate și familie 

Bucureşti, 5 mai 2022 

Nr. 4c-10/497 

  

 
 

Către 

 

Comisia pentru muncă și protecție socială 

Domnului preşedinte Adrian Solomon 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, trimis Comisiei pentru sănătate și familie și 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu adresa  

nr. PLx 510/2017 din 4 decembrie 2017, pentru dezbatere şi examinare 

pe fond. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 

cristina.bologan
New Stamp
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia sănătate și familie 

 
Bucureşti, 5 mai 2022 

Nr. 4c-10/497 

 
 

 

RAPORT   PRELIMINAR 

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

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru sănătate și familie 

și Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate cu proiectul de 

Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii cu adresa  

nr. PLx 510/2017 din 4 decembrie 2017, pentru dezbatere și examinare 

pe fond. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 noiembrie 

2017. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92  din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.391 

din Legea nr.95/2006, în vederea aplicării uniforme a reglementărilor 

privind posibilitatea continuării activităţii până la 70 de ani pentru unele 

categorii de medici. 

 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 

sănătate și familie a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.448/12.06.2017); 
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• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-

11/1191/11.12.2018); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale (nr.4c-5/573/18.12.2017); 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/30/05.02.2018); 

• punctul de vedere al Guvernului ( nr.3215/2022/04.04.2022). 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisiile au dezbătut inițiativa legislativă în şedinţe separate.  
 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de 

lege în şedinţa din 4 mai 2022 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
respingerea proiectului de lege  întrucât prevederile au fost preluate la 

pct.2 al articolului unic din Legea nr.108/2019 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa deputaţii, membri ai 

comisiei, conform listei de prezenţă. 
 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 
Dr Nelu TĂTARU 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Şef birou Cristina Bologan 

 

 


