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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru sănătate şi familie              
Bucureşti, 17  decembrie 2019 
Nr.4c-10/359                                                                                                        

R A P O R T   
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006  

privind reforma în domeniul sănătății 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost 
sesizată, prin adresa nr.Plx.139 din 13 martie 2019, cu dezbaterea pe fond,  a propunerii legislative pentru modificarea și completarea 
alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

La întocmirea prezentului raport, comisia  a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1236/27.12.2018); 
- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (6476/13.12.2018); 
- punctul de vedere negativ  al Guvernului (nr.128/01.02.2019); 
- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (nr.4c-6/231/20 martie 2019). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea reducerii vârstei standard de pensionare a medicilor, cu luarea în 
considerare a orelor de muncă efectuate de către aceștia în gărzile suplimentare. 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  
Membri comisiei au examinat inițiativa legislativă  în şedinţa din 17 decembrie 2019.  
La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi,  din totalul de 19 membri. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu  majoritate de voturi (14 voturi pentru, 5 abțineri). 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată  a respins propunerea legislativă în şedinţa din 11 martie 2019. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată.  

 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de 
lege, cu amendamentele admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
 

 

                                          PREŞEDINTE,                                                                               SECRETAR, 

                                  Conf.univ.dr.Florin BUICU                                                               Dr.VASS Levente 

 
 

 

Întocmit: Livia Spînu, consilier parlamentar 
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 Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
Crt. 

Text inițiator Amendamente propuse/autorul 
amendamentelor 

Motivare 

1.  Titlul legii 
Lege pentru modificarea și completarea 
alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății 

Titlul legii 
Lege pentru completarea art.391 din Legea 
95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății 

Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 

2.  Articol unic. – Alineatul (2) al articolului 
391 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, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

Articol unic. – După alineatul (2) al 
articolului 391 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, se introduce un nou alineat, 
alin.(21), cu următorul cuprins: 

Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă, textul propus 
cuprinde o altă tematica și va 
completa textul art.391, ca alin.(21), 
alineat nou. 

3.  ”(2) La cerere, medicii se pot pensiona la 
vârsta standard de pensionare, potrivit 
dreptului comun, diminuată cu 
maximum numărul de ore prestate în 
gardă peste gărzile obligatorii, dar nu 
mai devreme de 57 de ani, fără 
diminuarea cuantumului pensiei.” 

”(21) La cerere, medicii se pot pensiona la 
vârsta de 57 de ani.” 

Idem. 

 

În cursul dezbaterii nu s-au înregistrat amendamente respinse 
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