
 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru sănătate şi familie      
Bucureşti, 27 aprilie 2016                   
 Nr. 4c-8/211  
 

           
BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative 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.169 din 13 aprilie 2016. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Conf.dr.Florin Buicu 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor  

 
Comisia pentru sănătate şi familie    
Bucureşti, 27 aprilie 2016                      
Nr. 4c-8/211 
 

 

 

 

R A P O R T   
 

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 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 , 

trimisă cu adresa nr. Plx.169 din 13 aprilie 2016. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

inţiativa legislativă  în şedinţa din 5 aprilie 2016. 

 
Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din 

Constituţia României, republicată,  Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 
 La întocmirea prezentului raport,  comisia a avut în vedere: 
 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1317 din 

16.12.2015), cu observaţii şi propuneri; 
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- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.Plx.169 din 19.04.2016); 

 
- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-5/387 din 21.04. 2016); 

 
- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.557/DPSG din  

24.03.2016). 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea 

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

republicată, cu modificările ulterioare, în sensul sporirii rolului decizional 

al asiguraţilor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

 
Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 

26 aprilie 2016. La lucrările comisiei au fost prezenţi  18 deputaţi din 

totalul de 19 membri. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare.  

 
Raportul comisiei a fost votat cu unanimitate de voturi. 
 
 

La dezbaterile comisiei a participat, în conformitate cu prevederile 

art. 55 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, doamna Corina Teodor, 

consilier superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie 

a  hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative 

din următoarele considerente: 

- iniţiativa legislativă face referire la forma anterioară a 

actului normativ în cauză şi nu la forma republicată a acesteia, în vigoare 
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începând cu data de 28.08.2015, astfel încât se impune revederea 

întregului proiect şi identificarea corectă a tuturor elementelor structurale 

asupra cărora se intervine legislativ; 

- propunerile formulate prin iniţiativa legislativă determină un 

impact financiar asupra cheltuielilor de personal ale bugetului general 

consolidat, încălcându-se prevederile art.138 alin (5) din Constituţia 

României, republicată. 

 
 

 
 
 
 

 
           PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 

 
        Conf.dr.Florin Buicu                          Conf.dr.Camelia Bogdănici 
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