
 

 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 

Comisia pentru buget, finanţe 

şi bănci  

 

Bucureşti, 29.11.2018  

Nr. 4c-2/ 178 

 

  

Comisia pentru sănătate și 

familie 

 

              Bucureşti, 29.11.2018  

              Nr. 4c-10/ 415 

 

              PLx 91/2018 

 

BIROUL PERMANENT  

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi 

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

pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru sănătate și familie, spre dezbatere pe 

fond, cu adresa nr. Plx 91/2018 din 12 martie 2018, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Iuliu NOSA 

PREŞEDINTE, 

Conf. Dr. Florin BUICU  
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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate spre 

dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii. 

 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege  

în ședința din 5 martie 2018. 

 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile al Comisiei 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială și Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi, precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  

 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în vederea stabilirii unui ansamblu de măsuri care 
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vizează, în principal, punerea legii menţionate mai sus în concordanţă cu recentele 

modificări şi completări aduse Codului fiscal, printre care: 

 

 Introducerea unor reglementări referitoare la documentele necesare dovedirii 

calității de asigurat pentru persoanele care execută o pedeapsa privativă de libertate 

sau se află în arest preventiv, în sensul că pentru aceste persoane, dovada calității de 

asigurat se face în baza adeverinței eliberate de unitatea penitenciară; 

 Asigurarea concordanței cu Codul fiscal în ceea ce privește constituirea 

Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și din contribuția asiguratorie 

pentru muncă; 

 Definirea serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament – servicii 

medicale preplătite, prin care furnizorul  de servicii medicale se obligă ca, în 

schimbul unei sume primite periodic să suporte costurile serviciilor medicale pe care 

abonații le-ar putea efectua și pe care furnizorii le oferă în mod direct abonaților și nu 

prin intermediul asigurătorilor, în afara serviciilor incluse în pachetul de servicii 

medicale de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate; 

 Stabilirea pachetului de servicii medicale pentru asigurările voluntare de 

sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament în cadrul 

asigurărilor voluntare de sănătate. 

 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru sănătate și familie şi-au desfăşurat lucrările 

în şedinţe separate. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat proiectul de Lege 

în ședința din 20 noiembrie 2018, iar membrii Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci au examinat proiectul de Lege în şedinţa din 27 noiembrie 2018. 

 

La lucrările Comisiei pentru sănătate și familie  și-au înregistrat prezența 17 

deputați din totalul de 18 membrii ai comisiei, iar la lucrările Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi din totalul de 25 membrii ai 

comisiei. 

 

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai  

Ministerului Sănătății. 

 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea 
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Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în forma adoptată de 

Senat. 

 

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

categoria legilor ordinare. 
 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Iuliu NOSA 

 

 

  PREŞEDINTE, 

Conf. Dr. Florin BUICU 

SECRETAR, 

Marilen-Gabriel PIRTEA 

 SECRETAR, 

Dr. Levente VASS 
 

 

 
Şef serviciu - Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar - Alexandra Nistor 

 

 
Cristina Bologan – consilier        

parlamentar                      

 

 

 

 

 

 

 


