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Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată (L563/2021)

în conformitate cu prevederile art70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru sănătate, prin adresa nr. L563/2021 

din data de 20.12.2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 

dezbaterii şi elaborării raportului, asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (L563/2021), iniţiatori: 

Costea Adrian - senator AUR; Neagu lonuţ - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard - senator 

AUR; Badiu Georgel - deputat AUR; Enachi Raisa - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel - 

deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus - deputat AUR; 

Scripnic Lilian - deputat AUR; Şerban Gianina - deputat AUR; Simion George-Nicolae - deputat 

AUR; Stoica Ciprian-Titi - deputat AUR; Tanasă Dan - deputat AUR.

Propunerea legislativă are ca obiect completarea art.703 din Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Intervenţiile legislative vizează, potrivit Expunerii de motive, „reglementarea unei proceduri 

de autorizare în regim de urgenţă a medicamentelor indicate în protocolul de tratament al 

bolii COVlD-19, ce sunt, în fapt, utilizate în prima linie, alături de vaccinuri care au fost 

aprobate în regim de urgenţă de către EMA- Agenda Europeană a Medicamentului".

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă.

Consiliul Economic şi Social a transmis aviz favorabil.

Comisia economică, industrii şi servicii a transmis aviz negativ.

Punctul de vedere al Guvernului este negativ.

Dezbaterile asupra propunerii legislative au avut loc atât la sediul Senatului, cât şi prin 

mijloace electronice.



La dezbaterea propunerii legislative a fost prezent domnul Muncaciu Sorin-Titus - 

deputat AUR, în calitate de iniţiator.

în şedinţa din data de 08.02.2022, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să adopte un raport de respingere.

Comisia pentru sănătate supune spre dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, 

raportul de respingere 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 alin (2) din 

Constituţie.

Potrivit art.75 alin.(l] din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.[7] pct.l 

din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul 

este primă Cameră sesizată.

Preşedinte Secretar

Senator Prof. univ. dr. Adrian Streinu-Cercel
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