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Parlamentul României 

Comisia pentru Sănătate Publică Nr.XXXII/148/12.05.2020 

RAPORT 

asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reform  în domeniul sănătăţii 

(L259/2020) 

În conformitate Cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru sănătate publică, prin adresa nr. L259/2020 din 
data de 27.04.2020, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 
dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (L259/2020), 
iniţiatori: Alexandrescu Vlad-Tudor - senator USR; Badea Viorel-Riceard - senator PNL; 
Covaciu Severica-Rodica - senator PMP; Cristina Ioan - senator PNL; binică Silvia-Monica 
- senator USR; Dinu Nicoleta-Ramona - senator USR; Dircă George-Edward - senator 
USR; Fălcoi Nicu - senator USR; Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL; Goţiu Remus 
Mibai - 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; Iurişniţi Cristina-Ionela - deputat USR; Pop Rareş-Tudor - deputat USR; 
Popescu Nicolae-Daniel - deputat USR; Rodeanu Bogdan-Ionel - deputat USR; Vlad Sergiu 
Cosmin - deputat USR; Zainea Cornel - deputat USR. 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, intervenţiile legislative vizând, cum rezultă din expunerea de motive, să 
asigure, „ în fapt, egalitatea de şanse şi tratament pentru românii de pretutindeni - 
absolvenţi ai facultăţilor de medicină şi farmacie din România", în vederea „prevenirii 
situaţiilor de discriminare a farmaciştilor şi medicilor etnici români, dar care nu sunt 
cetăţeni români, în raport de colegii lor, farmacişti şi medici cetăţeni români". 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 
propuneri. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil propunerea legislativă. 
Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială şi Comisia pentru drepturile 

omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi au emis avize negative. 
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Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării a transmis aviz favorabil 
CU un amendament. 

Ministerul Sănătăţii nu susţine iniţiativa legislativa. 
În cadrul şedinţei, amendamentul transmis în avizul comisiei pentru comunităţile 

de români din afara ţării, a fost respins şi se regăseşte în anexa la prezentul raport. 
În urma dezbaterilor, în şedinţa din 12.05. 2020, Comisia pentru sănătate publică 

a hotărât să adopte cu majoritate de voturi, raport de respingere Cu un amendament 
respins, întrucât nu este clar cine sunt beneficiarii textului normativ propus; persoana 
care este cetăţean român, indiferent de cât de multe alte cetăţenii ar deţine, are dreptul 
de a exercita profesia de medic pe teritoriul României;dacă o persoană are cetăţenia 
română are şi în prezent dreptul de. a exercita profesia de farmacist, indiferent de cât de 
multe alte cetăţenii ar deţine. 

Comisia pentru sănătate publică supune spre dezbatere şi adoptare, plenului 
Senatului, raportul de respingere Cu un amendament respins şi propunerea 
legislativă. 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile 
art.76 aim . (2) din Constituţie. 

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) 
pct.1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, Senatul este 
primă Cameră sesizată. 

Presedinte Secretar 

senator Lăszlo Attila senator Ovidiu-Florin Ortan 

Întocmit consilier Anda Bonsiceanu 
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Amendament respins 

la 

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

(L259/2020) 

Nr.crt Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii 

Amendamente 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. 

h) români de pretutindeni indiferent de cetăţenie 

care au absolvit studiile institutiilor de 
învăţământ superior medical din România 

Amendament adoptat cu majoritate de 
voturi prin avizul comisiei pentru 
comunitătile de români din afara tării 

Autor: senator Manoliu Dan 


