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AVIZ 
asupra propunerii legislative privind completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în sănătate  
 PL-x nr. 175/2016 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 
cu propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 
în sănătate - PL-x nr. 175/2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și respins iniţiativa 
legislativă (L131/2016), în şedinţa din 5 aprilie 2016. Motivul respingerii conform 
raportului comisiei pentru sănătate publică a Senatului României, sesizate în fond, 
este faptul ca soluţia propusă de iniţiator a fost inclusă anterior în propunerea de lege 
ce a fost trimisă spre promulgare Preşedintelui României în data de 12/03/2016. 
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 33 din 13.01.2016, a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative.  
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 10 mai 2016. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât propunerea legislativă 
se referă la armonizarea legii interne cu modificările art. 76 al Directivei 2001/83/CE, 
prevăzute  succesiv prin Directivele 2004 /27/CE şi 2011/62/UE. 
 
 In urma analizei, Comisia pentru afaceri europene a constatat că soluţia 
propusă de iniţiator a fost inclusă în propunere legislativă privind completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în sănătate (PLx 881/2015), trimisă spre promulgare în 
data de 12/03/2016 şi returnată cu cererea de reexaminare nr. CA/382/30.03.2016, 
înregistrată la Secretarul General al Camerei Deputaţilor cu numărul 
2/1156CP/31.03.2016.   
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Comisia pentru afaceri europene avizează negativ, din raţiuni procedurale, 
propunerea legislativă, ca rămasă fără obiect deoarece reglementarea ce face obiectul 
acesteia a fost inclusă într-o altă propunere legislativă ce urmează a se reexamina. 
 
 
  

* 
* * 

Din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri  12  deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Ana BIRCHALL 
 

Secretar, 
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