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Către 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 

 

Vă înaintăm raportul  asupra propunerii legislative pentru modificarea 

și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,  

trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, cu adresa 

nr.Plx.278 din 2 mai 2018.  

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 
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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru sănătate şi familie    

Bucureşti,  23 martie 2021 

Nr.4c-10/222 

 

R A P O R T   

asupra  propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății  

(Plx.278/2018) 
 
 

În conformitate cu prevederile  art.94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre 

dezbatere, în fond,  cu propunerea legislativă pentru modificarea și 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, trimisă 

cu adresa nr.Plx.278 din 2 mai 2018. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a respins  propunerea 

legislativă  în şedinţa din 25 aprilie 2018.  

 

Potrivit dispozițiilor art.75 din Constituţia României, republicată, și 

ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

La întocmirea prezentului raport,  Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.48/17.01.2018); 

- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale (nr.4c-5/251/16.05.2018); 

- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci        

(nr.4c-2/368/3.05.2018); 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

(nr.4c-11/427/10.02.2020); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului 

(nr.170/DPSG/6.02.2020). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul stabilirii termenului de prescripţie 

extinctivă al dreptului material la acţiune al furnizorilor de servicii medicale, 

medicamente, materiale sanitare şi dispozitive materiale, şi casele de 

asigurări de sănătate, al perioadei de timp în care o persoană poate fi numită 
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director general interimar al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al 

caselor de asigurări de sănătate judeţene, precum şi a sancţiunii 

corespunzătoare în situaţia aplicării unor măsuri financiare contractuale care 

nu au fost prevăzute în contractul-cadru. 

 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă în şedinţa 

online din data de 23 martie 2021. La lucrările comisiei au fost prezenţi 25 

deputaţi din totalul de 25 membri. 

 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 

parte din categoria legilor ordinare.  

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie propun plenului Camerei Deputaților, respingerea inițiativei 

legislative, întrucât termenele de prescripție extintivă sunt expres 

reglementate prin dispozițiile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu 

modificările și completările ulterioare, astfel încât, acest termen nu poate 

face obiectul de reglementare al Titlului VIII ”Asigurările sociale de 

sănătate” din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

          Dr.Nelu TĂTARU                                Liviu-Ioan BALINT    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Livia Spînu, consilier parlamentar 


