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RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia 

pentru sănătate şi familie au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a  propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, trimisă cu adresa nr. Plx 201/2014 din 23 

aprilie 2014. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1536 din 20.12.2013), cu 

observaţii şi propuneri; 

- avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.3495 din 21.11.2013) 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/458 

din 14.04.2014) 

- avizul negativ  al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

(nr.4c-9/93 din 23.04.2014) 

- avizul negativ  al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr. 4c-5/304 din 09.05.2014) 
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- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.544/28.03.2014). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art. 213 alin.(1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul ca studenţii care urmează 

cursurile primei facultăţi şi care nu realizează venituri din muncă să 

beneficieze, indiferent de vârstă, de asigurare, fără plata contribuţiei, pe 

parcursul desfăşurării studiilor universitare de licenţă şi de master. 

    

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 11 iunie 

2014 şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi din totalul de 23 membri. La 

dezbateri a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Levente Horvath Akos, Secretar de 

Stat în Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

La şedinţa Comisiei pentru sănătate şi familie din data de 6 mai 2014 au 

fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 18 membri.  

 

Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8 aprilie 

2014. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor. 
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea propunerii legislative întrucât amendarea Legii 

nr.95/2006, în sensul prezentei iniţiativei legislative, ar crea o nouă categorie 

de persoane exceptate de la plata contribuţiei, având 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, fapt care 

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

persoanele care contribuie la fond. 

 

 

 PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 

 Florin Iordache     Rodica Nassar 

 

 

 

 SECRETAR,      SECRETAR,   

 Mihăiţă Găină     Florin Buicu  

    

             
 
 
 
 
         Şef birou, 
         Gheorghe Marinescu 
 
 
Întocmit,        Întocmit, 
Consilier parlamentar        Consultant parl entar am
Decebal Stănescu        Constanţa Popa 
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