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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru modificarea art.257 

alin.(2) lit.b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

(Plx523/2014), trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, 

cu adresa nr. Plx 523 din 2 decembrie 2014. 

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

categoria legilor ordinare. 

  
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Dr.Florin BUICU 
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Camera  Deputaţilor 
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R A P O R T   
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.257alin.(2) lit.b) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
 (Plx 523/2014) 

 
 

         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 art.257 alin.(2) lit.b) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, trimisă cu adresa  nr. Plx 523 din 2 

decembrie 2014. 

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

legislativă în şedinţa din 25 noiembrie 2014.  

 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.365 din 7.04.2014);  

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi             

(nr.Plx 523 din 9.12.2014); 



- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci           

(nr.4c-2/606 din 18 februarie 2015); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.980 din 23.05.2014). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit.b) a 

alin.(2) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii bazei lunare de calcul al 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de către persoanele care realizează 

venituri impozabile din activităţi independente. 

 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 24 

februarie 2015. 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. 

 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 

propunerii legislative din următoarele considerente: 

- textul art.257 alin.(2) din Legea nr.95/2006 la care face referire 

propunerea legislativă, a fost deja modificat prin art.48 pct.1 din Ordonanţa de 



urgenţă a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare 

pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

- modificarea Legii nr.95/2006 în sensul prezentei propuneri legislative 

ar avea drept consecinţă o serie de aspecte cu impact negativ în ceea ce priveşte 

veniturile şi procedura de gestionare a Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate; 

- totodată, adoptarea oricăror măsuri ce presupun influenţe financiare 

suplimentare asupra bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate ar conduce la diminuarea pachetului de servicii medicale de bază pentru 

persoanele care contribuie la Fond. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

 
               Dr. Florin BUICU                                     Dr.Lucreţia ROŞCA 
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