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..... AVIZ Nr...lEŞIi

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b254/09.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (6254/09.06.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 23.06.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarele 

observaţii:

• este oportună completarea art. 140^ din propunerea legislativă, în sensul adăugării de alte 

spaţii special amenajate, în care se pot acorda servicii medicale sau de educaţie medicală 

(corturi, rulote, construcţii modulare, cabinete şcolare, săli de sport etc.);

• se impune completarea art. 140^ alin. (2), în sensul adăugării categoriilor precum 

paramedici, studenţi la medicină, voluntari ai ONG-urilor de profil, psihologi, asistenţi 

sociali, consilieri din programele medicale, în completarea categoriilor profesionale cu care 

medicii specialişti pot colabora.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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