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Vă înaintăm, alăturat,  raportul  asupra proiectului de Lege  

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre 

dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PLx 57/2019  din  25 februarie 2019. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege 

face  parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Dr.Nelu TĂTARU                                                                  

cristina.bologan
New Stamp



 

 
2 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru Sănătate şi Familie          

Bucureşti,  9 martie 2022 

Nr. 4c-10/58 

                                                 
        
                                             

RAPORT         
asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea și completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

 
 

 

În temeiul dispoziţiilor art.95 și 115 din Regulamentul Camerei 

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

spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege  

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății trimis  cu adresa  nr. PLx 57/2019  din  25 februarie 2019.  

 

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

de lege în şedinţa din 18 februarie 2019, în condițiile articolului 115 alineatul 

(5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

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. 

 

La întocmirea prezentului raport , Comisia pentru sănătate şi familie a 

avut în vedere : 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1172 din 

12.11.2018); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială    

( nr.4c-9/116 din 12.03.2019); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale ( nr.4c-6/164 din 6.03.2019 ); 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci ( 4c-

2/113 din 14.03.2019); 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități     

( nr.4c-13 /139 din 12.03.2019); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați ( nr.4c-20/63 din 5.03.2019); 

• punctul de vedere favorabil al Ministerului Sănătății ( nr.AMG 

31 din 21.02.2022). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006, în sensul instituirii unui mecanism de 

contractare şi decontare din Fondul naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate a medicamentelor, serviciilor medicale şi investigaţiilor paraclinice 

eliberate de medicii de specialitate care nu au încheiate cu casele de 

asigurări de sănătate contracte de furnizare de servicii medicale, pentru a se 

asigura astfel utilizarea în mod eficient a fondurilor . 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 8 martie 2022. La lucrările comisiei , deputații şi-au 

înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă.  

  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății în forma prezentată de 

Senat. 

 

   

                       PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

 

           Dr.Nelu TĂTARU                                 Liviu Ioan BALINT 

 

 

 

 

 

 

  Șef birou, Cristina Bologan 


