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AVIZ 
 

asupra Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.109/2018 
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 juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
trimis cu adresa nr. P.L.x. 57 din 25 februarie 2019 şi înregistrată cu nr. 4c-13/139 din 26 februarie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din 18 
februarie  2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 12 martie 2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006, în 
sensul instituirii unui mecanism de contractare şi decontare din Fondul naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate a medicamentelor, serviciilor medicale şi investigaţiilor paraclinice eliberate de medicii de 
specialitate care nu au încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte de furnizare de servicii 
medicale, pentru a se asigura astfel utilizarea în mod eficient a fondurilor. 

   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1172/12.11.2018.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectul de 
Lege, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități de către Biroul Permanent. 

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
 

                                PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                              Nicușor HALICI                                    Aida – Cristina CĂRUCERU 
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