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BIROUL PERMANENT  

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

trimisă Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru sănătate și familie, 

spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Plx 59/2018 din 26 februarie 2018, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius – Constantin BUDĂI 

PREŞEDINTE, 

Conf. Dr. Florin BUICU  
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RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate spre 

dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă  în ședința din 19 februarie 2018. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Comisiei 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil 

al Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, prin redefinirea conținutului pachetului minim de 

servicii medicale, precum și încurajarea utilizării asigurărilor voluntare de sănătate.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru sănătate și familie şi-au desfăşurat lucrările 

în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat propunerea 

legislativă în ședința din 23 octombrie 2018, iar membrii Comisiei pentru buget, 
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finanțe și bănci au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 30 octombrie 

2018. 

La lucrările Comisiei pentru sănătate și familie  și-au înregistrat prezența 15 

deputați din totalul de 18 membrii ai comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 25 membrii ai 

comisiei. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai  

Ministerului Sănătății și ai Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de respingere a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

deoarece: 

 anumite dispoziții ale propunerii legislative sunt de natură a crea o competiție 

incorectă între spitalele publice și private; 

 de la momentul inițierii propunerii legislative și până la momentul dezbaterii 

acesteia la comisiile de specialitate, Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență 

nr.88/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, care reglementează și serviciile medicale furnizate sub formă de 

abonament. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 

PREŞEDINTE, 

Marius – Constantin BUDĂI 

 

 

  PREŞEDINTE, 

Conf. Dr. Florin BUICU 

SECRETAR, 

Marilen-Gabriel PIRTEA 

 SECRETAR, 

Dr. Levente VASS 
 

 

 
Şef serviciu, Giorgiana Ene 

 

Consultant parlamentar,  Alexandra Nistor 

 

 
Dr. Florin Danciu – consilier        

parlamentar                      

 

 

 

 

 

 

 


