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Propunerea legislativa privind activitatea de preventie in sanatate (L204/2016)

In conformitate cu prevederile art.109 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile ulterioare, in sedinta din 6 septembrie 2016, plenul Senatului a hotarat trimiterea 
spre reexaminare a Propunerii legislative privind activitatea de preventie in sanatate 
(L204/2016), adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de prima camera sesizata, in condifiile 
'art.75 alin.(2) teza a III din Constitutia Romaniei, republicata, in vederea intocmirii unui raport 
suplimentar de catre Comisia pentru sanatate publica .

Propunerea legislativa are ca obiect stabilirea cadrului general pentru exercitarea 
activita^ii de preventie in sanatate, fiind reglementate, in principal: o serie de principii pe care se 
bazeaza aceasta activitate; modalitafile de realizare a preventiei in sanatate; finantarea activita^ii 
(Guvernul avand obligatia de a intreprinde masurile necesare astfel incat sumele alocate din 
bugetul de stat sa insumeze minim0,5% din PlB];infiin^area, organizarea si functionarea Agen^iei 
Nationale de Preventie in Sanatate [ANPS), prin reorganizarea Ministerului Sanatatii si a 
institufiilor aflate in subordinea acestuia, aceasta urmand a fi autoritate 
administrativa,autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, in coordonarea Guvernului; - 
controlul activitatii ANPS, ce urmeaza a se efectua de catre Ministerul Sanatatii; stabilirea 
beneficiarilor programelor §i actiunilor de preventie.

Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil, cu observajii si propuneri.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital, Comisia pentru 

invafamant, §tiin^a, tineret §i sport ,Comisia pentru munca, familie §i protecJ:ie sociala §i Comisia 
pentru administra^ie publica au avizat negativ propunerea legislativa.

Guvernul, prin punctul de vedere transmis [ Nr.910/11.02.2020, Nr.3164/25.03.20163 
nu sustine adoptarea propunerii legislative.

. In sedinta din 13 octombrie 2020, membrii comisiei au hotarat, cu unanimitatea voturilor 
senatorilor prezen^i, sa adopte un raport suplimentar de respingere, avand m vedere ca 
preventia reprezinta o functiune/componenta important! a sanatatii publice, care nu ar trebui 
reglementata/tratata distinct de intregul concept de sanatate publica care este mult mai larg 
decat preventia m sine, mgloband-o. Opinam ca principiul preventiei trebuie sa stea la baza 
politicilor publice ale Ministerului Sanatatii, fara insa a se suprapune cu sanatatea publica, care



furnizeaza informatii bazate pe dovezi ce trebuie utilizate in vederea. dezvoltam de programe 
preventive bine orientate si cost-eficiente.

Comisia pentru sanatate publica supune spre dezbatere, plenului Senatului, raportul 
suplimentar de respingere si propunerea legislativa^ ___ ____________ _____ _ ____

Prin continutul sau normativ, propunerea legislative inregistrata cu L204/2016 face 
parte din categoria legilor organice. Raportul suplimentar de respingere se va supune votului 
plenului, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata.

Senatul, in aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentala si ale art. 92 
alin. (8) pet. 2 din Regulamentul Senatului, este Camera decizionala.
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