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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 
 
 
              Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 

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

domeniul sănătăţii   (Pl-x 578/2010). Propunerea legislativă a fost respinsă 

de Senat în şedinţa din 11 octombrie 2010, în calitate de primă Cameră 

sesizată, şi  trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa  nr. Pl-x 

578 din  9 noiembrie 2010, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 

parte din categoria legilor ordinare.  

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
RODICA NASSAR 
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Raport  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 578/2010) 
 
  1. Cu adresa nr. Pl-x 578 din 9 noiembrie 2010, Comisia pentru 
sănătate şi familie a fost sesizată, în fond, în conformitate cu prevederile art. 
95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 578/2010), 
respinsă de Senat în şedinţa din 11 octombrie 2010, în calitate de primă 
Cameră sesizată, şi  trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa  nr. 
Pl-x 578 din 9 noiembrie 2010, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ nr. 366/06.04.2010, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi nr. Pl-x 578/16.11.2010, avizul Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic nr. 26/1690/24.11.2010 
precum şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr. 47603 din 
25.09.2012. 
  

 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor ordinare.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, intervenţiile 
legislative vizând acordarea unui prim ajutor calificat eficient, într-un timp 
cât mai redus posibil, prin asigurarea unui număr suficient de ambulanţe 
disponibile. 
 
 



3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut propunerea legislativă 
menţionată în şedinţa din 25 septembrie 2012. La şedinţa comisiei au 
participat 14 deputaţi din cei 17 membri ai comisiei. Raportul Comisiei a 
fost adoptat cu majoritate de voturi. 

La dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu prevederile art. 
55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, dl. Răzvan Vulcănescu - secretar 
de stat în Ministerul Sănătăţii. 

 
 4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie 

propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (Pl-x 578/2010), întrucât aplicarea măsurilor propuse prin 
această iniţiativă legislativă ar crea dificultăţi semnificative, atât pentru 
bugetul Ministerului Sănătăţii privind achiziţia de ambulanţe de tip B şi C, 
cât şi pentru bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate în sensul creşterii cheltuielilor de personal privind creşterea 
tarifelor/solicitare şi a tarifelor/km. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
RODICA NASSAR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou – Marinescu Gheorghe 
             Întocmit, 
Consultant – Popa Constanţa 
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