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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, cu modificările şi completările ulterioare 

(Plx650/2013), trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  

în fond, cu adresa nr. Plx 650 din 16 decembrie 2013. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
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R A P O R T   
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/ 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 (Plx 650/2013) 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată 

spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi  

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

modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa  nr. Plx 650 din 

16 decembrie 2013. 

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

legislativă în şedinţa din 10 decembrie 2013.  

 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1021 din 

27.09.2013) , cu observaţii şi propuneri; 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi ( nr.Plx 650 din 18.02.2014); 



 

 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1932 din 

18.10.2013). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

modificările şi completările ulterioare, în vederea introducerii în lista 

furnizorilor de serviciu şi a furnizorilor de servicii psihologice, 

acordându-se astfel psihologilor dreptul de a încheia în mod direct 

contracte cu casele de asigurări de sănătate, în interesul asiguraţilor. 

 
Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, în 

şedinţa din 21 octombrie 2014. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 

deputaţi din totalul de 19 membri. 
 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.  

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 

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

modificările şi completările ulterioare, din următoarele considerente: 

- adoptarea acestei propuneri legislative ar crea discriminare 

între categoriile de furnizori de servicii conexe actului medical, creând 

posibilitatea numai pentru una din categorii, respectiv pentru psihologi, să 

încheie contracte de furnizare de servicii direct cu casele de asigurări de 

sănătate; 



 

 

 

- totodată, în Expunerea de motive nu se formulează argumente 

suficiente în raport de art.138 alin.(5) din Constituţia României, 

republicată, potrivit căruia „Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată 

fără stabilirea sursei de finanţare.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
 

        RODICA NASSAR                                         FLORIN BUICU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                           Marinescu Gheorghe - Şef birou 
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                                                                                                            Spînu Livia – Consilier parlamentar 
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