
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie          
Bucureşti, 9 septembrie 2015 
Nr.4c-8/280                 

 
 
 

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 87 din 25 februarie 

2015. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Conf.Univ.Dr.Florin BUICU 
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Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 
Comisia pentru Sănătate şi Familie       
Bucureşti, 9 septembrie 2015 
Nr.4c-8/280 
 
 
 

R A P O R T   
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

 (Plx 87/2015) 
 

 
         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 87 din 25 februarie 2015. 

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

şedinţa din 24 februarie 2015.  

 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.527 din 8.05.2014) , cu 

observaţii şi propuneri; 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi         

(nr.Plx 87 din 10.03.2015); 

- avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/364 din 17 martie 2015); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2104 din 22.10.2014). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

vederea asigurării în mod gratuit, pentru femeile însărcinate, a tuturor consultaţiilor, 

investigaţiilor şi tratamentelor necesare unei evoluţii normale a sarcinii. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 8 

septembrie 2015. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 19 

membri. 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, subsecretar de stat în 

cadrul Ministerului Sănătăţii.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 

propunerii legislative din următoarele considerente: 

- serviciile medicale cuprinse în propunerea de modificare şi completare a 

art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, sunt 

deja prevăzute în cadrul serviciilor medicale acordate în asistenţa medicală primară, de 

specialitate ambulatorie şi în spital, în condiţiile contractului-cadru şi a normelor 

metodologice de aplicare a acestuia, conform art.238 din acelaşi act normativ; 

- totodată, adoptarea oricăror măsuri ce presupun influenţe financiare 

suplimentare asupra bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, ar 

conduce la diminuarea pachetului de servicii medicale de bază pentru persoanele care 

contribuie la acest fond. 

 
 
                   PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

 
        Conf.Univ.Dr. Florin BUICU                      Dr.Camelia BOGDĂNICI 
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