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AVIZ 
asupra 

Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
reforma în domeniul sănătăţii 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimis cu adresa nr. 
PL-x 62 din 1 februarie 2021, înregistrat cu nr.4c-13/132 din 02 februarie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.91, alin.(9), pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 28 decembrie 2020. 
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Intervenţia 
legislativă vizează, potrivit  Expunerii de motive, “încadrarea creşterii natalităţii în programele naţionale 
de sănătate, precum şi reducerea costurilor cu privire la un pachet minimal medical care să conducă la 
urmărirea optimă a unei sarcini pre şi post natal”. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa on-line, din data de 10 februarie 2021. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul 
negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.604 din 21 septembrie 2020 şi avizul favorabil 
al Consiliului Economic şi Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, întrucât, soluţia legislativă propusă nu ar trebui promovată sub 
forma legii, ca act juridic al Parlamentului, ci prin intervenţii asupra actelor normative, ce reglementează 
aspectele referitoare la pachetele de servicii medicale. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul legislativ face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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