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BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

 

 

Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în 

fond, cu adresa nr. Plx. 346/2017  din 17 octombrie 2017. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea  

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Conf. Univ. Dr. Florin Buicu 

             

 

                                                   Costică Canacheu 

 

 

 

constanta.popa
Ştampilă nouă



 2 

 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie                      Nr. 4c-8/ 158 / 25 aprilie 2018 

 
 
 
 

R A P O R T   

asupra  propunerii legislative pentru completarea art.271 din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

 

În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei 

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

spre dezbatere în fond,  cu  propunerea legislativă pentru completarea 

art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

trimisă cu adresa nr. Plx. 346/2017 din 17 octombrie 2017. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

propunerea legislativă, în şedinţa din 10 octombrie 2017. 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,  Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 

     La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ 

(nr.376 din 24.05.2017); 

- avizul negativ al Comisiei muncă și protecție socială (Nr. 

4c-7/1048 din 30 octombrie 2017); 

- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

(Nr.4c-2/955 din 11.04.2018); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte 

și problemele minorităților naționale (4c-5/432/31 oct. 2017); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului ( nr. 1063 DPSG 

din 21.07.2017); 

- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătății (nr. SP. 

169/06.03.2018). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.271 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii prin introducerea literei d) care impune alocarea unei cote de 

0,2 din contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate ale 

persoanelor fizice în scopul finanțării cercetării științifice în domeniul 

prevenirii și tratării diabetului zaharat de tip I și II, în vederea vindecării 

acestei afecțiuni. 

 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa 

legislativă, în şedinţa din 24 aprilie 2018. La lucrările comisiei au fost 

prezenţi  16  deputaţi din totalul de 18 membri.  La dezbaterile comisiei a 

participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul 

Camerei  Deputaţilor, domnul Dan Dumitrescu secretar de stat la 

Ministerul Sănătăţii. 

 

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

majoritate de voturi (11 voturi pentru respingere, 5 abțineri), să propună 

plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative pentru 

completarea art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății (PLx. 458/2016) din următoarele considerente  : 

- această măsură ar conduce la diminuarea pachetului de 

servicii medicale de bază la care au dreptul asigurații; 

- prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate 

trebuie să se asigure accesul tuturor asiguraților la pachetul de servicii 

bază în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare .  

 

  

 

              PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 

 

        Conf. Univ. Dr. Florin Buicu                 Dr. Vass Levente 
                                             
 

 

 
 

 

 
 

 

Întocmit,  
Florin Danciu – consilier  parlamentar 


