
 

 

  

 

 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 4c-10/ 107/ 3 aprilie  2019  
                 
 

           

BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 
Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.320 

alin.(1) din  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, trimis Comisiei 

pentru sănătate și familie pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. Plx 363/2018 din 6 

iunie  2018. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

 

Conf. Dr. Florin Buicu 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                             Nr. 4c-10/ 107/ 3 aprilie 2019 
 

RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.320 alin.(1) din  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru sănătate și familie a fost 

sesizată pentru dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea art.320 alin.(1) din  Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății,  trimis cu adresa nr. Plx 363/2018 din 6 iunie 2018. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 4 iunie 2018. Potrivit 
dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
  La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ (nr.155 din 02.03.2018); 
- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătății (nr.SP 681/ 23.04.2018); 
- punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătății (nr.SP 681/ 01.04.2019); 
- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.888/DPSG din 14.05.2018); 
- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (nr.4c-5/313 din 13 

iunie 2018); 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (Pl-x363/2018 din 26 martie 2019) ; 
- avizul favorabil al Comisiei  pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați (nr.339 din 20 iunie 2018). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 320 din Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii în sensul exceptării victimelor accidentelot sau agresiunilor cu autor necunoscut de la plata cheltuielilor 
medicale. 
 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă, în şedinţa din 2 aprilie 2019. La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi din totalul de 20  membri. La 
dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, domnul Dan 
Dumitrescu – secretar de stat la Ministerul Sănătăţii. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art.320 alin.(1) din  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, cu amendamentul prezentat în anexă.  
 

 
              PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 

 

        Conf. Dr. Florin Buicu                       Dr. Vass Levente 
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Anexă 

Amendamente la proiectul de Lege pentru modificarea art.320 alin.(1) din  Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății (Plx 363/2018) 
 

Nr. 

crt. Text în vigoare 

 

 

Text Senat 

Text amendamente 

(autorul amendamentului) 
 

Motivare 

1.  Titlul legii 

Lege pentru modificarea art.320 

alin.(1) din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul 

sănătății 
 

 

Nemodificat  
 
 

2.  

 

 

 

 

     Articol unic.- La articolul 320 
din Legea 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, alineatul (1) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 

  

Nemodificat  
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3.  
Art. 320 (1) Persoanele care prin 
faptele lor aduc daune sănătăţii 
altei persoane, precum şi daune 
sănătăţii propriei persoane, din 
culpă, răspund potrivit legii şi au 
obligaţia să repare prejudiciul 
cauzat furnizorului de servicii 
medicale reprezentând cheltuielile 
efective ocazionate de asistenţa 
medicală acordată. Sumele 
reprezentând cheltuielile efective 
vor fi recuperate de către furnizorii 
de servicii medicale. Pentru litigiile 
având ca obiect recuperarea acestor 
sume, furnizorii de servicii 
medicale se subrogă în toate 
drepturile şi obligaţiile procesuale 
ale caselor de asigurări de sănătate 
şi dobândesc calitatea procesuală a 
acestora în toate procesele şi 
cererile aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti, indiferent de faza de 
judecată. 
 

  
„Art.320.- (1) Persoanele care prin 
faptele lor aduc daune sănătății altei 
persoane, precum și daune sănătății 
propriei persoane, din culpă, răspund 
potrivit legii și au obligația să repare 
prejudiciul cauzat furnizorului  de 
servicii medicale reprezentând 
cheltuielile efective ocazionate de 
asistența medicală acordată. Sumele 
reprezentând cheltuielile efective vor 
fi recuperate de către furnizorii de 
servicii medicale. Pentru litigiile 
având ca obiect recuperarea acestor 
sume, furnizorii de servicii medicale 
se subrogă în toate drepturile și 
obligațiile procesuale ale caselor de 
asigurări de sănătate și dobândesc 
calitatea procesuală a acestora în 
toate procesele și cererile aflate pe 
rolul instanțelor judecătorești, 
indiferent de faza de judecată. 
Cheltuielile efective ocazionate de 
asistența medicală acordată nu pot fi 
recuperate de la victimele 
agresiunilor sau ale accidentelor cu 
autor neidentificat.” 
 

 
Art.320 - (1) Persoanele care prin 
faptele lor aduc daune sănătăţii 
altei persoane, precum şi daune 
sănătăţii propriei persoane, din 
culpă, răspund potrivit legii şi au 
obligaţia să repare prejudiciul 
cauzat furnizorului de servicii 
medicale reprezentând cheltuielile 
efective ocazionate de asistenţa 
medicală acordată. Sumele 
reprezentând cheltuielile efective 
vor fi recuperate de către 
furnizorii de servicii medicale. 
Pentru litigiile având ca obiect 
recuperarea acestor sume, 
furnizorii de servicii medicale se 
subrogă în toate drepturile şi 
obligaţiile procesuale ale caselor 
de asigurări de sănătate şi 
dobândesc calitatea procesuală a 
acestora în toate procesele şi 
cererile aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti, indiferent de faza de 
judecată. Cheltuielile efective 

ocazionate de asistenţa medicală 
acordată nu pot fi recuperate de 

la victimele agresiunilor sau ale 

accidentelor cu autor 

neidentificabil, fiind decontate 

 
Prin această 
modificare este 
identificată 
modalitatea prin care 
aceste cheltuieli pot fi 
decontate, fără a se 
ajunge la recuperarea 
acestora de la 
victimele agresiunilor 
sau ale accidentelor. 
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din Fondul National Unic de 

Asigurări Sociale de Sănătate 

(FNUASS). 

 
(Comisia pentru sănătate și familie + 
Deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral) 
 

 


