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Parlamentul României 
Senat 

Comisia pentru comunităjile de români din afara jării Nr. LXIV/617/04.05.2020 

AVIZ 

Ia 

Pro pun ere legislativă pentru modificarea şi corn pie tarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforms în domeniul sănătăjii 

Comisia pentru comunităţile de români din afara lării, prin adresa nr. L259/2020 
din data de 27.04.2020, a fort sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăjii, inijiatori: Alexandrescu Vlad-Tudor - senator USR; Badea Viorel-Riceard -
senator PNL; Covaciu Severica-Rodica - senator PMP; Cristina loan - senator PNL; Dinică Silvia-Monica -
senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona - senator USR; Dircă George-Edward - senator USR; Fălcoi Nicu - senator 
USR; Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL; Gosiu Remus Mihai - senator USR; Iliescu Cătălin Lucian - senator 
PMP; Marussi George-Nicolae - senator USR; Mihail Radu-Mihai - senator USR; Ţapu Nazare Eugen - senator 
PNL; Wiener Adrian - senator USR; Duruş Vlad-Emanuel - deputat USR; Ion Stelian-Cristian - deputat USR; 
lurişniji Cristina-lonela - deputat USR; Pop Rareş-Tudor - deputat USR; Popescu Nicolae-Daniel - deputat 
USR; Rodeanu Bogdan-lonel - deputat USR; Vlad Sergiu Cosmin - deputat USR; Zainea Cornet - deputat USR. 

În şedinYa din 04.05.2020, Comisia pentru comunităxile de români din afara xării a 
analizat propunerea legislativă şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte aviz 
favorabil cu un amendament. 

Preşedinte, 

Senator Viorel B, DEA 
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Domnului senator LĂSZLO Attila 
Preşedintele Comisiei pentru sănătate publică 

Secretar, 

Senator lon,NatI~ că 
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Anexă la Avizul Nr. XIV/617/04.05.2020 

Amendament admis 

la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăXii 
adoptat de Comisia pentru comunităxile de români din afara xării 

(L259/2020) 

Nr. 
Crt. 

Text Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

Amendament adoptat de comisie Motivare / Observaţii 

1. 1. După litera g) a alineatului (1) a 
articolului 376 se introduce o nouă literă, 
litera h) cu următorul cuprins: 
h) români de pretutindeni indiferent de 
cetăţenie 

La punctul 1, litera h) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

După litera g) a alineatului (1) a articolului 376 
se introduce o nouă literă, litera h) cu următorul 
cuprins: 
h) români de pretutindeni indiferent de 
cătălenie care au absolvit studiile institutiilor 
de învă(ământ superior medical din 
România 

Autor: 
senator 
Manoliu Dan 

Amendament adoptat 
cu majoritate de voturi 


