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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie          
Bucureşti, 20 aprilie 2016 
Nr.4c-8/200                 

 
BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.684 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  

trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. Plx. 

51 din 29 februarie 2016. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Conf.dr.Florin BUICU 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor  

 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie       
Bucureşti, 20 aprilie 2016 
Nr.4c-8/200 
 

 

 

R A P O R T   
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.684 din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 (Plx.51/2016) 
 
 
         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 modificarea şi completarea art.684 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimisă cu adresa  nr. Plx. 51 din 

29 februarie 2016. 

 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă  în şedinţa din 23 februarie 2016.  

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1150 din 27.10.2015), 

cu observaţii şi propuneri;  

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi             

(nr.Plx. 51 din 8.03.2016); 
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- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-5/173 din 9. 02. 2016); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.324/DPSG din 

25.02.2016). 

 

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

României, republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.684 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în sensul 

introducerii posibilităţii ca, în cazul în care partea implicată nu este de acord cu 

decizia Comisiei pentru stabilirea cazurilor de malpraxis, să poată solicita un raport 

de contra-expertiză elaborat de o comisie similară din unul din statele membre ale 

Uniunii Europene. 

 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 19 

aprilie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri. 

 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Răzvan Vulcănescu, 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.  

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membri Comisiei pentru sănătate şi familie 

au  hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 

respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 

 

- în forma prezentată în iniţiativa legislativă, reglementarea propusă 

poate fi imposibil de aplicat, având în vedere că solicitarea pentru o nouă expertiză 

se adresează unei „comisii similare” din statele membre ale Uniunii Europene, 

fiind însă posibil ca astfel de comisii să nu existe; 

- de asemenea, în Expunerea de motive nu există date referitoare la o 

eventuală corespondenţă cu entităţi similare din state ale Uniunii Europene în ceea 

ce priveşte agrearea posibilităţii de a analiza dosare de malpraxis din România, 

precum şi date cu privire la existenţa unor prevederi legislative care să permită 

acest fapt; 

- totodată, Ministerul Sănătăţii va elabora în perioada următoare un 

proiect de lege prin care va propune stabilirea drepturilor şi obligaţiilor ce revin 

fiecărei părţi implicate în relaţia dintre personalul medical şi pacient, pentru a 

preveni eventualele abuzuri de drept, reglementând în mod unitar şi complex 

întreaga problematică legată de malpraxis. 

 

 
 
 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

 
             Conf.dr. Florin BUICU                            Dr.Lucreţia ROŞCA 
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