
 
 
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 31 octombrie 2013  
                                                                      Nr.4c-8/215 
 
                 

 

           
BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 
 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii             

(Plx 358/2013), trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  

în fond, cu adresa nr. Plx 358 din 7 octombrie 2013. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

                     Rodica NASSAR                          
 



 

 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 
Comisia pentru Sănătate şi Familie           Bucureşti, 31 octombrie 2013  
                                                                     Nr.4c-8/215 
 
 
 
 
 

R A P O R T   
 

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

 (Plx 358/2013) 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost 

sesizată spre dezbatere în fond, cu  propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  

trimisă cu adresa nr. Plx 358 din 7 octombrie 2013. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 1 octombrie 2013.  

 
Potrivit articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare.  
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  La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.378 din 

10.05.2013), cu observaţii şi propuneri; 

- avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social 

(nr.1363 din 7.05.2013); 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi (nr.Plx 358 din 23.10.2013); 

- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătăţii 

(nr.EN 4282 din 30.05.2013). 

 

Propunerea legislativă  are ca obiect  de reglementare 

completarea Legi nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

intervenţiile legislative având ca scop, soluţionarea promptă a tuturor 

cazurilor de malpraxis, pacientul fiind despăgubit în maxim 60 de zile de 

la depunerea plângerii. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa 

din 29 octombrie 2013. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi 

din totalul de 17 membri. 

 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul 

Răzvan Vulcănescu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  

hotărât, cu unanimitate de voturi,  respingerea propunerii legislative 

pentru completarea  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, întrucât, în prezent, Ministerul Sănătăţii împreună cu 

reprezentanţii Colegiului Medicilor din România şi reprezentanţi ai 

asigurărilor, lucrează la elaborarea unui proiect de act normativ care va 

reglementa instituţia malpraxisului, astfel încât, pentru evitarea unei 

duble reglementări, nu se consideră oportună modificarea acestei legi. 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

PREŞEDINTE, 
 

Rodica NASSAR 
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