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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

   Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii (PLx 90/2012). Proiectul de Lege a fost 
adoptat de Senat în şedinţa din 10 aprilie 2012, în condiţiile articolului 75 
alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, în calitate de 
primă Cameră sesizată şi trimis Comisiei pentru sănătate şi familie pentru 
examinare, în fond, cu adresa nr.PL-x 90 din 23 aprilie 2012, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ nr.1112/20.10.2011, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi nr.PL x 90/18.06.2012, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci nr.94/31.07.2012, precum şi punctul de vedere al Ministerului 
Sănătăţii nr.43231 din 03.09.2012. 

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

 
PREŞEDINTE, 

 
RODICA NASSAR 
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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.237 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  
(PLx 90/2012) 

 

 

  1. Cu adresa nr. PLx 90 din 23 aprilie 2012 Comisia pentru sănătate 

şi familie a fost sesizată, în fond, în conformitate cu prevederile art.95 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea art.237 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 90/2012), adoptat de Senat în 

şedinţa din 10 aprilie 2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza        

a III-a din Constituţia României, republicată, în calitate de primă Cameră 

sesizată şi trimis Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare, în 

fond, cu adresa nr.PL-x 90 din 23 aprilie 2012, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.  
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La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului 

Legislativ nr.1112/20.10.2011, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi nr.PL x 90/18.06.2012, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci nr.94/31.07.2012, precum şi punctul de vedere al Ministerului 

Sănătăţii nr.43231 din 03.09.2012. 

 

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

din categoria legilor ordinare.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.237 

alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu o nouă literă, lit.v), în sensul 

stabilirii ca „asistenţa medicală acordată în cazuri de intoxicaţie etilică 

acută” să fie suportată în proporţie de 30% de către asigurat. În cazul în care 

asiguratul nu achită cheltuiala, va fi obligat să efectueze 50 de ore de muncă 

în folosul comunităţii. 

 

3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut proiectul de lege  în 

şedinţa din 11 septembrie 2012. La şedinţa comisiei au participat 14 deputaţi 

din cei 17 membri ai comisiei. La dezbateri a participat, în calitate de invitat, 

domnul Răzvan Vulcănescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

 4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind 
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reforma în domeniul sănătăţii (PLx 90/2012), din următoarele 

considerente: 

- se creează premisele instituirii unui regim inechitabil, contrar 

principiului egalităţii în drepturi, consacrat de prevederile art.16 din 

Constituţia României, republicată; 

- insuficienţa textului propus prin iniţiativa legislativă deoarece în 

cuprinsul acesteia nu se regăsesc dispoziţii care să prevadă modul de punere 

în aplicare a măsurii respective. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 
Gheorghe Marinescu – şef birou 
Cristina Bologan – expert parlamentar 
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