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Comisia pentru sănătate Nr.XXXII/588/14.12.2021

AVIZ

la
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.24 din 27 martie 2000 

(republicată) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie A o

Comisia pentru sănătate, prin adresa nr. L517/2021 din data de 06.12.2021, a fost 
sesizată, în vederea întocmirii avizului cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.24 din 27 martie 2000 (republicată) privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie, iniţiatori: Berea Cristinel-Gabriel - senator 
USR_PLUS; Cernic Sebastian - senator USR_PLUS; Chica Cristian - senator USR_PLUS; Mircescu 
lon-Narcis - senator USR_PLUS; Mureşan Claudiu-Marinel - senator USR_PLUS; Negoi Eugen- 
Remus - senator USR_PLUS; Popescu lon-Dragoş - senator USR_PLUS; Poteraş Cosmin-Marian - 
senator USR_PLUS; Spătaru Elena-Simona - senator USR_PLUS; Trifan Raoul-Adrian - senator 
USR_PLUS; Viaşu Cosmin-Cristian - senator USR_PLUS; Vicol Costel - senator USR_PLUS; Zob 
Alexandru-Robert - senator USR_PLUS; Blaga Daniel-Codruţ - deputat USR.PLUS; Botez Mihai- 
Cătălin - deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor - deputat USR.PLUS; Hangan Pollyanna- 
Hanellore - deputat USR_PLUS; Havârneanu Filip - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul - 
deputat USR.PLUS; Lorincz Ştefan-Iulian - deputat USR_PLUS: Molnar Radu-Iulian - deputat 
USR_PLUS; Neagu Denisa-Elena - deputat USR_PLUS; Poliţeanu Mihai-Laurenţiu - deputat 
USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin - deputat USR.PLUS; 
Wiener Adrian - deputat USR_PLUS.

Dezbaterile au avut loc atât la sediul Senatului, cât şi prin mijloace electronice, în şedinţa 
Comisiei din data de 14.12.2021.

Comisia pentru sănătate a analizat propunerea legislativă şi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să adopte aviz favorabil cu amendamente admise.

Preşedinte, Secretar,

Senator Prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel

Doamnei senator Laura-iuliana Scântei f /
Preşedintele Comisiei Juridice, de numiri, disciplină, imunitap şi validări



Anexa la avizul Nr.XXXn/588/14.12.2021Comisia pentru sănătate

Amendamente admise la

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.24 din 27 martie 2000 (republicată) privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 21

aprilie 2010 (L517/2021)

Motivare/Obs.Amendamente
admise

Nr. Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative

Propunere legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 

nr.24 din 27 martie 2000 
(republicată) privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 
1, nr.260 din 21 aprilie 2010

crt

Amendament 
adoptat cu 
unanimitate de 
voturi de 
Comisia pentru 
sănătate

La CAPITOLUL 1: Dispoziţii 
generale, art. 6, alin. (4) se 
modifică şi va avea următorul 
conţinut.
(4) Actele normative cu impact 
asupra domeniilor social, al 
sănătăţii, economic şi de mediu, 
asupra bugetului general 
consolidat sau asupra legislaţiei 
în vigoare sunt elaborate pe baza 
unor documente de politici 
publice aprobate de Parlament 
sau de Guvern. Guvernul 
defineşte tipurile şi structura 
documentelor de politică publică. 
Autor:Senator Prof. univ. dr. 
Adrian Streinu-Cercel

La CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, 
art. 6, alin. (4) se modifică şi va avea 
următorul conţinut.
(4) Actele normative cu impact asupra 
domeniilor social, al sănătăţii publice, 
economic şi de mediu, asupra bugetului 
general consolidat sau asupra legislaţiei 
în vigoare sunt elaborate pe baza unor 
documente de politici publice aprobate 
de Parlament sau de Guvern. Guvernul 
defineşte tipurile şi structura 
documentelor de politică publică.

1 Art.6

(4) Actele normative cu impact asupra 
domeniilor social, economic şi de mediu, 
asupra bugetului general consolidat sau 
asupra legislaţiei în vigoare sunt 
elaborate pe baza unor documente de 
politici publice aprobate de Parlament 
sau de Guvern. Guvernul defineşte 
tipurile şi structura documentelor de 
politică publică.

Domeniul 
sănătăţii publice 
reprezintă un 
mic capitol din 
domeniul 
capitolului 
"Sănătate" 
(conceptul 
sistemului de 
sănătate este 
mult mai larg)
Amendament 
adoptat cu

La CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, 
art. 7, alin. (1) se modifică şi va avea

La CAPITOLUL 1: Dispoziţii 
generale, art. 7, alin. (1) se

2 Art.7



unanimitate de 
voturi de 
Comisia pentru 
sănătate

modifică şi va avea următorul 
conţinut
(1) Evaluarea preliminară a 
impactului proiectelor de lege, a 
propunerilor legislative şi a 
celorlalte proiecte de acte 
normative reprezintă un set de 
activităţi şi proceduri realizate cu 
scopul de a asigura o 
fundamentare adecvată a
iniţiativelor legislative. Evaluarea 
preliminară 
presupune identificarea şi
analizarea efectelor economice, 
sociale, asupra sănătăţii, de 
mediu, legislative şi bugetare pe 
care le produc reglementările 
propuse.
Autor:Senator Prof. univ. dr. 
Adrian Streinu-Cercel

următorul conţinut
[1) Evaluarea preliminară a impactului 
proiectelor de lege, a propunerilor 
legislative şi a celorlalte proiecte de acte 
normative reprezintă un set de activităţi 
şi proceduri realizate cu scopul de a 
asigura o fundamentare adecvată a 
iniţiativelor legislative. Evaluarea 
preliminară a impactului presupune 
identificarea şi analizarea efectelor 
economice, sociale, asupra sănătăţii 
publice, de mediu, legislative şi 
bugetare pe care le produc 
reglementările propuse.

(1] Evaluarea preliminară a impactului 
proiectelor de lege, a propunerilor 
legislative şi a celorlalte proiecte de acte 
normative reprezintă un set de activităţi 
şi proceduri realizate cu scopul de a 
asigura o fundamentare adecvată a 
iniţiativelor legislative. Evaluarea 
preliminară a impactului presupune 
identificarea şi analizarea efectelor 
economice, sociale, de mediu, legislative 
şi bugetare pe care le produc 
reglementările propuse.

impactuluia

Amendament 
adoptat cu 
unanimitate de 
voturi de 
Comisia pentru 
sănătate

La CAPITOLUL III: Elaborarea 
actelor normative, la art. 31, 
alin. (I) se adaugă o nouă literă, 
b^) cu următorul conţinut.

La CAPITOLUL III: Elaborarea actelor 
normative, la art. 31, alin. (I) se 
adaugă o nouă literă, b^) cu 
următorul conţinut.

3 . Art.31

b^) impactul asupra sănătăţii -
efectele asupra factorilor de risc 
şi ai determinanţilor sociali care 
influenţează sănătatea populaţiei.
AutonSenator Prof. univ. dr. 
Adrian Streinu-Cercel

b^) impactul asupra sănătăţii publice
- efectele asupra factorilor de risc şi ai 
determinanţilor sociali care influenţează 
sănătatea populaţiei.


