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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 
  Comisia pentru Sănătate şi Familie                     Nr. 4c-8/311  / 15  septembrie 2016  
                 
 

           
BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre 

dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PLx 223/2016  din 3 mai 2016 . 

 

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

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.Dr.Florin Buicu 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 
  Comisia pentru Sănătate şi Familie                   Nr. 4c-8/ 311 /15  septembrie 2016  

 
 

R A P O R T  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.5/2016 pentru modificarea şi completarea 
 Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost 
sesizată, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.PLx 223/2016 din 3 mai 
2016 , spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2016 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 şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 

proiectul de Lege în şedinţa din 25 aprilie 2016. 
 
La întocmirea prezentului raport comun Comisia a avut în 

vedere : 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.180 din 

7.03.2016) 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi ( nr.PLx 223 din 10.05.2016) 
- avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci    

( nr.4c-2/299 din 7.09.2016) 
- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (nr.4c-7/496 din 16 mai 2016) 
- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale ( nr.4c-5/430 din 11.05.2016) 
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Proiectul de Lege are ca obiect modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare, în vederea corelării unor dispoziţii din cuprinsul 
acestei legi cu normele prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, referitoare la categoriile de asiguraţi cu plata din alte surse, 
respectiv, pensionarii care realizează venituri din pensii între 740 lei şi 
872 lei. Totodată, se stabileşte modalitatea de acordare a serviciilor 
medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de 
astfel de servicii autorizaţi şi evaluaţi. De asemenea, se creează cadrul 
legal potrivit căruia, prin contractele-cadru pot fi stabilite situaţii în care 
un asigurat îşi poate schimba medicul de familie înainte de termenul de   
6 luni stabilit în prezent şi se prelungeşte termenul de valabilitate al 
cardului european de asigurări sociale de sănătate . 
 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei au examinat iniţiativa 
legislativă, în şedinţa din 14 septembrie 2016. La lucrările comisiei au 
fost prezenţi  17 deputaţi din totalul de 17 membri. 

 
   La dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, doamna 
Corina Pop - secretar de stat în Ministerul Sănătăţii . 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului 

Camerei Deputaţilor, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii în forma prezentată de Senat.

 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare .  

  
 
 

                PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 
 

         Conf.Dr.Florin Buicu                                 Dr.Lucreţia Roşca 
                                             
 
 
 
Gheorghe Marinescu – şef birou 
Întocmit,  
Cristina Bologan – consilier  parlamentar                     
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