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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă înaintăm, alăturat,

raportul

asupra proiectului de Lege

pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre
dezbatere, în fond, cu adresa nr. PLx 206/2022 din 13 aprilie 2022.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege
face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Dr.Nelu TĂTARU

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie
Bucureşti, 8 iunie 2022
Nr. 4c-10/188

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.75 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere
în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.75 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii trimis cu adresa
nr. PLx 206/2022 din 13 aprilie 2022.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată , a adoptat proiectul
de lege în şedinţa din 11 aprilie 2022.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată,
şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră
decizională.
La întocmirea prezentului raport , Comisia pentru sănătate şi familie a
avut în vedere :
•
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.223 din 7.03.2022);
•
avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.869 din
15.02.2022);
•
avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități
( nr.PLx 206/2022 din 4.05.2022);
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•
avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială (
nr.4c-9/303 din 3.05.2022);
•
avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și
problemele minorităților naționale ( nr.4c-6/263/28.04.2022 );
•
avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru
femei și bărbați ( 4c-20/177 din 4.05.2022);
•
punctul de vedere al Ministerului Sănătății ( nr.AR
2379/23.03.2022).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea art.75 din Legea nr.95/2006. Intervenţiile legislative vizează,
potrivit expunerii de motive, adaptarea legislaţiei la nevoile curente ale
comunităţilor locale, prin crearea unei soluţii legislative care să încurajeze
cabinetele de medicină de familie să deschidă puncte secundare şi în alte
unităţi administrative în care există deja un cabinet medical dacă autorităţile
locale consideră că este oportun din punct de vedere al interesului social
local.
Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat proiectul de
lege în şedinţa din 8 iunie 2022. La lucrările comisiei , deputații şi-au
înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați,
domnul Aurel George Mohan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, domnul
deputat Ioan Cupșa și domnul Vasile Aurel Căuș, inițiatori.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și
familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaților adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise
redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

PREŞEDINTE,
Dr.Nelu TĂTARU

SECRETAR,
Liviu Ioan BALINT

Șef birou, Cristina Bologan

3

ANEXA

AMENDAMENTE ADMISE

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Legea nr.95/2006

Text

Text în vigoare

adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

1.

Titlul legii
Nemodificat
Lege
pentru
modificarea
art.75 din Legea nr.95/2006
privind reforma în domeniul
sănătății

2.

Art.I.- Articolul 75 din Legea Nemodificat
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 următorul cuprins:

Motivare
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Nr.
crt.
3.

Legea nr.95/2006

Text

Text în vigoare

adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Art. 75. - (1)Un medic de
„Art.75.- (1) Un medic de Nemodificat
familie poate fi titularul familie poate fi titularul unui
unui singur cabinet.
singur cabinet.
(2)Cabinetele de medicină
de familie pot deschide cel
mult
două
puncte
secundare de lucru în altă
unitate
administrativteritorială,
unde
nu
funcţionează un alt cabinet
medical
în
specialitatea
medicină de familie, dacă
solicitantul
asigură
un
program
fracţionat
de
minimum
10
ore
pe
săptămână în norma lui de
bază sau peste norma lui
de bază.

(2) Cabinetele de medicină
de familie pot deschide cel
mult două puncte secundare
de lucru dacă solicitantul
asigură un program fracționat
de minimum 10 ore pe
săptămână în norma lui de
bază sau peste norma lui de
bază.

(3)În cazul în care sunt mai
(3) Punctele de lucru pot fi
multe solicitări, prioritate deschise în aceeaşi unitate
are medicul cu cel mai mic administrativ-teritorială sau în
număr de pacienţi pe listă.
alte
unităţi
unde
nu
funcţionează un alt cabinet
medical
în
specialitatea

Nemodificat

(3) Punctele de lucru pot fi
deschise în mediul rural
în
aceeași
unitate
administrativ-teritorială
sau în alte unităţi unde
există deficit de medici

Din cauza lipsei medicilor de
familie, cu precădere a celor
care să desfășoare activitate
în beneficiul comunităților
mici, acestea din urmă sunt,
de cele mai multe ori,
5

Nr.
crt.

Legea nr.95/2006

Text

Text în vigoare

adoptat de Senat
medicină de familie.

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

stabilit
de
către
o private
de
comisie organizată la medicală primară.
nivelul
direcțiilor
de
sănătate
publică
județene
sau
a
municipiului București ,
alcătuită din :
- un reprezentant al
casei de asigurări de
sănătate judeţene sau
al
municipiului
Bucureşti;
- un reprezentant al
direcţiei de sănătate
publică judeţene sau al
municipiului Bucureşti;
- un reprezentant al
colegiului judeţean al
medicilor
sau
al
municipiului Bucureşti."
Autori
comisiei

:

asistență

membrii
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Nr.
crt.

Legea nr.95/2006

Text

Text în vigoare

adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

(4)
Serviciile
medicale Nemodificat
prestate potrivit prevederilor
alin.(2) și (3) sunt decontate
în
integralitate,
conform
legislației în vigoare, indiferent
dacă au fost prestate de către
medicul de familie titular al
cabinetului
sau
de
către
medicii angajați ai cabinetului.
(5) În cazul în care sunt Se elimină
mai multe solicitări, în
mediul rural, înființarea Autori
:
punctelor
de
lucru comisiei
secundare
se
face
cu
acordul
autorităților
administrației
publice
locale.
(6) Autoritățile administrației
publice locale pot acorda
facilități și stimulente aferente
înființării
și
funcționării
punctului secundar de lucru, în
conformitate cu dispozițiile
legale în vigoare.

membrii

(5)
Autoritățile Pentru respectarea normelor
administrației
publice de tehnică legislativă.
locale pot acorda facilități
și
stimulente
aferente
înființării și funcționării
punctului
secundar
de
lucru, în conformitate cu
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Nr.
crt.

Legea nr.95/2006

Text

Text în vigoare

adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)
dispozițiile
vigoare.
Autori
comisiei

(7) În baza dispozițiilor
alin.(6),
autoritățile
administrației publice locale
pot încheia cu reprezentantul
legal al punctului secundar de
lucru un contract civil în care
să se consemneze drepturile și
obligațiile părților.

legale
:

Motivare

în

membrii

(6) În baza dispozițiilor Pentru respectarea normelor
alin.(5),
autoritățile de tehnică legislativă.
administrației
publice
locale
pot
încheia
cu
reprezentantul
legal
al
punctului
secundar
de
lucru un contract civil în
care să se consemneze
drepturile
și
obligațiile
părților.
Autori
comisiei

:

membrii

(8) Prevederile alin.(6) şi (7)
(7) Prevederile alin.(5) şi Pentru respectarea normelor
se aplică şi punctelor de lucru (6) se aplică şi punctelor de tehnică legislativă.
deja înfiinţate.”
de lucru deja înfiinţate.”
Autori
comisiei

:

membrii
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Nr.
crt.
4.

Legea nr.95/2006

Text

Text în vigoare

adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Motivare

Art.II.- În termen de 60 de Nemodificat
zile de la intrarea în vigoare a
prezentei
legi,
Ministerul
Sănătății și Casa Națională de
Asigurări de Sănătate vor
modifica normele de aplicare
ale Contractului-cadru în acord
cu prevederile din prezenta
lege.
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