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AL 
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Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în 

fond, cu adresa nr. Plx 326/2015  din 30 martie 2015. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.Dr.Florin Buicu 
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R A P O R T   
asupra propunerii legislative pentru completarea art.190 din 

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată 
spre dezbatere în fond,  cu propunerea legislativă pentru completarea 
art.190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
trimisă cu adresa nr. Plx 326/2015 din 30 martie 2015. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

iniţiativa legislativă , în şedinţa din 24 martie 2015. 
 
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 negativ al Consiliului Legislativ (nr.17 din 

6.01.2015) 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi ( nr.Plx 326/2015 din 21.04.2015)  
- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci       

( nr.4c-2/370 din 09.09.2015) 
- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii( nr. NB 11133 

din 20.02.2015) 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
art.190 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ce 
vizează exclusiv situaţia medicilor rezidenţi în ceea ce priveşte punerea la 
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dispoziţie prin achiziţionare sau închiriere de locuinţe de serviciu şi plata 
contravalorii utilităţilor aferente contractului de închiriere. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei au examinat iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din 10 mai 2016. La lucrările comisiei au fost 
prezenţi  18 deputaţi din totalul de 19 membri. 

 
 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  
hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative 
pentru completarea art.190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii  din următoarele considerente : 

- abordează un aspect de natură discriminatorie care vizează 
numai medicii rezidenţi care îşi desfăşoară rezidenţiatul în spitalele 
publice din reţeaua sanitară a autorităţilor administraţiei publice locale, 
deşi un număr substanţial de medici rezidenţi îşi desfăşoară rezidenţiatul 
în spitalele judeţene de urgenţă din centrele universitare şi care se găsesc 
în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii; 

- propunerea formulată nu respectă dispoziţiile art.15 alin.(1) 
din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora în cazurile în care se fac propuneri 
de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage 
micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, 
trebuie să se prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului 
de venituri sau creşterea cheltuielilor. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare .  

 
  

              PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
 

       Conf.Dr.Florin Buicu                                     Dr.Lucreţia Roşca 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gheorghe Marinescu – şef birou 
Întocmit,  
Cristina Bologan – consilier  parlamentar 
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