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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 
 

   Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(Plx 822/2010). Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa 
din 24 noiembrie 2010, în calitate de primă Cameră sesizată, şi  trimisă 
Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa  nr.Plx 822 din 29 noiembrie 
2010, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul 
Consiliului Legislativ nr.781/21 iunie 2010, punctul de vedere al 
Guvernului nr.2368/DPSG din 09.09.2010, avizul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi nr. Plx 822/2010 din 25 ianuarie 2011, avizul 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.22/706/16.02.2011 şi punctul 
de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.cv299 din 21.05.2012. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face 
parte din categoria legilor organice în conformitate cu prevederile 
articolului 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Rodica Nassar 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx 822/2010) 
 
 
 

  1. Cu adresa nr. Plx 822 din 29 noiembrie 2010 Comisia pentru 
sănătate şi familie a fost sesizată, în fond, în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea 
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (Plx 822/2010), respinsă de Senat în 
şedinţa din 24 noiembrie 2010, în calitate de primă Cameră sesizată, şi  
trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa  nr.Plx 822 din 29 
noiembrie 2010, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul 
Consiliului Legislativ nr.781/21 iunie 2010, punctul de vedere al 
Guvernului nr.2368/DPSG din 09.09.2010, avizul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi nr. Plx 822/2010 din 25 ianuarie 2011, avizul 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.22/706/16.02.2011 şi punctul 
de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.cv299 din 21.05.2012. 
  

 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  
face parte din categoria legilor organice în conformitate cu prevederile 
articolului 73 din Constituţia României, republicată. Prin propunerea 
legislativă se intenţionează abrogarea lit.d¹)  a alin.(2) al art.218 din  
Legea nr.95/2006 privind reforma sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevede dreptul asiguraţilor de a beneficia de 
rambursarea cheltuielor efectuate pe perioada spitalizării cu 
medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice. 

 
3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut propunerea 

legislativă menţionată în şedinţa din 21 mai 2012. La şedinţa comisiei au 
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participat 12 deputaţi din cei 17 membri ai comisiei.  În cadrul 
dezbaterilor s-a constatat că dispoziţiile propuse a fi abrogate din Legea 
nr.95/2006 privind reforma sănătăţii asigură o protecţie a asiguraţilor de 
plată a unor costuri suplimentare efectuate pe perioada spitalizării fiind 
expresia principiului acordării asiguraţilor de prestaţii în natură, respectiv 
servicii medicale din pachetul de servicii de bază, în mod echitabil şi 
nediscriminatoriu.  Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

 
 4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea  propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
(Plx 822/2010).  
  
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Rodica Nassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier Danciu Florin 
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