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AVIZ   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea 

unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

(PLx.267/2018)     

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, în procedură de urgență, spre dezbatere şi avizare, 

cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri 

fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative trimis cu adresa  PLx.267/2018 din 2 mai 2018. 

Membrii Comisiei au examinat proiect de Lege supus avizării în şedinţa din data de 15 mai 2018. 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  

proiectului de Lege, cu amendamentul admis redat în Anexă. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.  

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 

constanta.popa
Ştampilă nouă



 

          Anexă 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 18/2018 Amendament 

 

Motivarea 

 

1. Art. V.- Legea nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

652 din 28 august 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

    1. Articolul 222 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

     

.......................................................................... 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La alineatul (1) al articolului 222  se 

introduce  o nouă literă, lit. e) cu următorul 

cuprins: 

„e)  pensionarii din sistemul public de pensii 

care nu mai au domiciliul în România şi care 

îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat 

membru al UE, al unui stat aparţinând SEE 

sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv 

domiciliul pe teritoriul unui stat cu care 

România aplică un acord bilateral de 

securitate socială cu prevederi pentru 

asigurarea de boală-maternitate” 

 

Autor: Comisia pentru sănătate și familie 

 

Necesitatea reglementării este determinată de 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 

europeană în domeniul securităţii sociale în 

ceea ce privește calitatea de asigurat a 

pensionarilor din sistemul public de pensii 

care nu mai au domiciliul în România şi care 

îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat 

membru al UE, al unui stat aparţinând SEE 

sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv 

domiciliul pe teritoriul unui stat cu care 

România aplică un acord bilateral de 

securitate socială cu prevederi pentru 

asigurarea de boală-maternitate. 

     Potrivit art. 24 din Regulamentului (CE) 

nr. 883/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, persoana care primeşte una sau 

mai multe pensii în temeiul legislaţiei unuia 

sau mai multor state membre şi care nu 

beneficiază de prestaţii în natură în temeiul 

legislaţiei statului membru de reşedinţă are 

totuşi dreptul la prestaţii, pentru sine şi 

pentru membrii familiei sale, în măsura în 

care ar avea acest drept în temeiul legislaţiei 

statului membru sau, cel puţin, al unuia 

dintre statele membre cărora le revine rolul 

de a-i acorda pensia, în cazul în care şi-a 

avut reşedinţa în statul membru respectiv. 



3 

 

    Anterior intrării în vigoare a OUG nr. 

18/2018, art. 222 din Legea nr. 95/2006 

distingea ca și categorie de asigurați de sine 

stătătoare pensionarii din sistemul public de 

pensii care nu mai au domiciliul în România 

şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui 

stat membru al UE/SEE/Confederația 

Elvețiană. 

    Menţionăm că formularea este identică cu 

cea existenta in Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, în forma 

anterioară intrării în vigoare a OUG nr. 

18/2018. 

 

 
 

 


