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RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislativă privind asistenţa spiritual-religioasă în spitale şi statutul
clerului spitalicesc

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia 
pentru sănătate şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, prin 
adresa nr. L163/2022, au fost sesizate de Biroul permanent, în data de 28.03.2022, în vederea 
dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra Propunerii legislative privind asistenţa 
spiritual-religioasă în spitale şi statutul clerului spitalicesc (LI 63/2022), având ca 
iniţiatori: Aelenei Evdochia - senator AUR; Boancă Rodica - senator AUR; Cioromelea 
Valentin-Rică - senator AUR; Cosma Dorinei - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard - 
senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe - deputat AUR; Aelenei Dănuţ - deputat AUR; 
Badiu Georgel - deputat AUR; Ciubuc Ciprian - deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin - deputat 
AUR; Enachi Raisa - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel - deputat AUR; Ivănuţă Cristian- 
Daniel - deputat AUR; Mitrea Dumitrina - deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus - deputat 
AUR; Nagy Vasile - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus - deputat AUR; Pop Darius - 
deputat AUR; Roman Nicolae - deputat AUR; Rusu Daniel-Gheorghe - deputat AUR; 
Scripnic Lilian - deputat AUR; Şerban Gianina - deputat AUR; Simion George-Nicolae - 
deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie - deputat AUR; Tanasă Dan - deputat AUR; Volosatîi 
Boris - deputat AUR.

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare asistenţa 
spiritual-religioasă asociată clericilor, anume desemnaţi de cultul din care fac parte, care îşi 
desfăşoară activitatea în incinta şi în perimetrul unităţilor spitaliceşti în beneficiul pacienţilor, 
al cadrelor medicale şi a personalului auxiliar.

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, precizând următoarele: ”Conţinutul prezentei propuneri legislative (...) se 
constituie într-un veritabil conglomerat de norme, multe dintre ele având caracter declarativ şi 
contradictoriu, care nu vor putea fi puse, practic, în aplicare.”



Consiliul Economic şi Social a avizat nefavorabil propunerea legislativă ţinând cont 
de faptul că pacienţii beneficiază la momentul actual de serviciile unui cleric la cerere. De 
asemenea, Consiliul Economic şi Social susţine că nu se impune crearea unui cler spitalicesc 
ca o categorie distinctă de deservenţi ai cultelor şi asociaţiilor religioase recunoscute în 
România, asistenţa spiritual religioasă în spital trebuind să se facă la cererea pacientului de 
către reprezentantul cultului sau asociaţiei religioase de care aparţine din afara mediului 
spitalicesc.

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a transmis un aviz negativ.

Comisia pentru sănătate, a analizat propunerea legislativă şi, în şedinţa din data de 11 
aprilie, a hotărât, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi, să adopte un raport de 
respingere.

în şedinţa din 19 aprilie 2022, membrii Comisei pentru drepturile omului, egalitate de 
şanse, culte şi minorităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor în 
vederea reanalizării şi adoptării dispoziţiilor cu implicaţii bugetare cuprinse în propunerea 
legislative, solicitând punctul de vedere al Guvernului, precum şi informaţiile şi documentele, 
potrivit prevederilor art. 138 alin. (5) coroborate cu cele ale art. 111 alin. (1) din Constituţie.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi în şedinţa din 
3 mai 2022, a hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport comun de respingere.

în consecinţă, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi 
şi Comisia pentru sănătate supun spre dezbatere şi adoptare plenului Senatului raportul comun 
de respingere al propunerii legislative.

Prin conţinutul său normativ, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează să fie supusă votului plenului Senatului, împreună cu raportul de 
respingere, cu respectarea prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată.

Senatul, în aplicarea dispoziţiilor art. 75 din Legea fundamentală şi ale art. 92 alin. (7) 
pct. 2 din Regulamentul Senatului în vigoare, este primă Cameră sesizată.
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