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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma m domeniul sanatatii

Analizand propunerea legislativa pentru modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii (697/19.03.2021), 
transmisa de S^cretaml General al S^natului cu adreaa 
nr.XXXV/1459/23.03.2021 inregistrata la Consiliul Legislativ cu 

nr.D195/23.03.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art2 aiin.(l) lita) din Legeanr.73/1993, republicata si art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observa|ii §i propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect modificarea §i 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Prin eontinutul sau normativ, propunerea legislativa se 

incadreaza in categoria legilor ordinare, iar in aplicarea prevederilor 

art.75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata, prima Camera 

sesizata este Senatul.
Relevam faptul cS prin avizul pe care il emite Consiliul 

Legeislativ nu se poate pronunta asupra oportunita{ii solu^iilor 

legislative preconizate.
2. MentionSm ca Expunerea de motive nu respecta structura 

instrumentului de prezentare §i motivare prevazuta la art. 31 din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
neprezentand referiri la motivul emiterii actului normativ, respectiv
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cerintele care reclama interventia normativa, la impactul 

socioeconomic (efectele asupra mediului macroeconomic, de afaceri, 
social, asupra mediului inconjurator, inclusiv evaluarea costurilor si 
beneficiilor), impactul fmanciar asupra bugetului general consolidat, 
impactul asupra sistemului juridic, consultarile derulate in vederea 

elaborarii proiectului de act normativ, activitatile de informare publica 

privind elaborarea si implementarea acestuia.
Precizam ca, potrivit considerentelor exprimate in Decizia Curtii 

Constitutionale nr.682 din 27 iunie 2012, „dispozitiile art. 6 din Legea 

nr.24/2000privind normele de tehnicd legislativd, republicatd [...], cu 

modificdrile si completdrile ulterioare institute obligatia 

fundamentarii actelor normative. [...]. Lips a unei fundamentdri 

temeinice a actului normativ in discutie determind, [...], incdlcarea 

prevederilor din Constitutie cuprinse in art. 1 alin.(5) [...]”.
De asemenea, semnalam ca, in ansamblul sau, in Expunerea de 

motive nu se utilizeaza un limbaj specific stilului normativ, ci anumite 

exprimari improprii unui instrument de prezentare si motivare, uneori 
incorecte, dintre care exemplificam: „au fost devoalate toate 

neajunsurile si tarele spitalelor publice”, „cresterea marcata a numarului 

de pacienti”, respectiv „intentionam sa amelioram aceste neajunsuri 

medico-legale ivite”.
3. Analizand continutul prezentei propuneri legislative, semnalam 

ca, de lege lata, art.l9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.20/2021 privind stabilirea unor mdsuri in cadrul sistemului de 

asigurdri sociale de sdndtate in contextul evolutiei situatiei 
epidemiologice determinate de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV- 

2, precum si pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanta de urgentd 

a Guvernului nr. 70/2020privind reglementarea unor mdsuri, mcepdnd 

cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate 

de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea si completareaLegii nr.227/2015 privind 

Codulfiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum fi a altor acte 

normative, pentru modificarea fi completarea Legii nr. 95/2006privind 

reforma in domeniul sdndtdtii fi pentru modificarea Legii farmaciei 

nr.266/2008 reglementeaza faptul ca:



„(1) Pe durata starii de alerta declarate potrivit Legii 
iir.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile 

ulterioare, medicii prevazuti la art.386 alin.(l) si (1^1) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pot acorda asistenta medicala 

in afara specialitatii persoanelor diagnosticate cu COVID-19 in 

baza si in limitele protocoalelor de practica medicala, aprobate prin
ordin al ministrului sanatatii. potrivit art. 16 alin.tn lit-g") din Legea
nr.95/2QQ6. republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care 

se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 15 

zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Medicii prevazuti la alin.(l) nu sunt raspunzatori pentru 

daunele si prejudiciile produse in exercitarea profesiunii 

desfasurate in conditiile alin.(l)”.
Astfel, aceste norme au un caracter special, avand in vedere ca 

se aplica strict la o situatie anume, respectiv pe durata starii de alerta 

declarate potrivit Legii nr.5 5/2020, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si doar in cazul acordarii asistentei medicale in afara 

specialitatii persoanelor diagnosticate cu COVID-19, in timp ce, prin 

prezentul proiect, initiatorii isi propun sa reglementeze cadrul general 

referitor la situatiile in care medicii vor putea sa asigure asistenta 

medicala in afara specialitatii.
4. La pct.l al art.I, pentru corectitudine, textul propus a fi 

introdus va fi marcat ca „art.386^”.
Ca urmare, partea dispozitiva va fi modificata in mod 

corespunzator.
In ceea ce priveste textul preconizat pentru art.386^ avand in 

vedere ca art.386 din actul normativ de baza nu face referire la restrictii 

privind acordarea asistentei medicale si ca, in fapt, sunt reglementate 

conditiile privind exercitarea profesiei de medic, precum si pentru 

unitate terminologica cu Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.20/2021, sugeram reformularea textului, astfel:

„Art.386C - Prin exceptie de la prevederile art.386 

alin.(l) si (1^), pe perioada instituirii starii de urgenta sau a starii
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medicii pot acorda asistenta medicala in afara 

specialitatii, in baza si in limitele protocoalelor de practica 

medicala, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, potrivit 

prevederilor art.l6 alin.(l) lit.g)”.
5. La pct.2, referitor la textul propus pentru art.653 alin.(4), este 

de analizat daca, printre cazurile de urgenta in care nu este disponibil 

personal medical ce are competenta necesara, prevazute ca exceptie 

de la raspunderea civila a personalului medical pentru prejudiciile 

produse in exercitarea profesiei si atunci cand isi depaseste limitele 

competentei, nu este inclusa si ipoteza in care personalul medical „este 

desemnat pe perioada instituirii starii de urgenta sau a starii de alerta sa 

acorde asistenta medicala in afara specialitatii”.
A

In aceasta situatie, apreciem ca interventia legislative de 

modificare a respectivului alineat este de prisos, fiind necesara 

eliminarea pct.2 din cuprinsul art.I, urmand ca actualul pct.3 sa 

devina pct.2.
A

In considerarea celor mentionate, prezenta propunere legislative 

va viza doar completarea actului normativ de baza, ceea ce implice 

reformularea corespunzetoare a titlului si a partii introductive a art.I, 
astfel:

de alerta

„Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma in domeniul senetetii”;
„Art.I. - Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul 

senetetii, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.652 

din 28 august 2015, cu modificerile si completerile ulterioare, se 

completeaza dupe cum urmeaze:”.
6. La actualul pct.3, in ceea ce priveste textul preconizat pentru 

art.668 alin.(4), pentru respectarea normelor de tehnice legislative, 
propunem ca fmalul textului se aibe urmetoarea formulare: „exerciterii 

profesiei de cetre personalul medical potrivit prevederilor art.386^”.
7. La art.II, pentru un spor de rigoare in exprimare, sintagma 

„precum si cu modificerile si completerile aduse” va fi redate sub forma 

„precum si cu cele aduse”.



De asemenea, semnalam ca, potrivit art.70 alin.(4) din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
„republicarea actelor normative modificate sau completate prin 

ordonante ale Guvernului se face dupa aprobarea acestora din urma prin 

lege, pentru a nu se crea eventuale discrepante cu actul de aprobare, in 

cazul in care acesta aduce alte modificari ordonantei supuse aprobarii”.
Astfel, potrivit evidentei oficiale a legislatiei, dupa republicarea 

din anul 2015, Legea nr.95/2006 a fost modificata si completata prin 

numeroase ordonante de urgenta care, pana la momentul avizarii 

prezentei propuneri legislative, nu au Lost aprobate sau respinse de catre 

Parlament.
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