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AL 
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Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
trimis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru sănătate și familie , 
spre dezbatere pe fond, prin adresa nr. PLx.464 din 17 octombrie 2016, Camera 
Deputaților fiind Cameră decizională.  

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

 

 

                 PREŞEDINTE,                                                  PREȘEDINTE, 
 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                                      Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

simina.mocanu
Conf cu Originalul
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RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea  

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ții 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisia pentru sănătate și familie  au fost sesizate, prin 
adresa nr. PLx.464 din 17 octombrie 2016, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin.(9) 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 11 octombrie 2016. 
    La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Economic și Social , Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale și Comisiei pentru muncă și protecție socială  și punctul de 
vedere negativ al Guvernului. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii unor 
precizări referitoare la actualizarea unor noțiuni, clarificarea modului în care se 
desfășoară activitatea de cercetare clinică medicală, crearea unor facilități pentru 
asigurarea serviciilor medicale necesare pacienților sau personalului unității, 
reglementarea restricționăr ii distribuției de medicamente în afara teritoriului 
României, actualizarea unor sancțiuni privind regimul de distribuție și 
comercializare a medicamentelor. 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 



În conformitate cu prevederile art. 62, 64 și 131 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și cei ai Comisiei pentru sănătate și familie au 
examinat proiectul de lege în şedinţe separate, cu prezență fizică și online.     

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din data de 14 decembrie 2021. La lucrările comisiei şi-au înregistrat 
prezenţa 24 de deputaţi, din totalul de 24 de membri. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de lege în ședința 
din 2 februarie 2022. La lucrările comisiei, deputații şi-au înregistrat prezenţa 
conform listei de prezenţă. 
   La dezbaterea acestui proiectul de lege a participat, în calitate de invitat, 
doamna Dochiana Bejan, consilier în cadrul Ministerului Sănătății. 
  În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de respingere a proiectului de Lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății, din următoarele considerente: 
 -Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, a suferit numeroase modif icări, implicit 
raportat la cele propuse a fi modificate prin prezentul proiect de lege; 
 -întrucât o parte din modificările propuse în proiectul de lege sunt deja în vigoare, 
iar cele care privesc conducerea CNAS și salarizarea generează impact financiar 
asupra cheltuielilor de personal ale bugetului Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate, devin incidente prevederile art.138 alin.(5) din Constituția 
României, potrivit cărora nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea 
sursei de finanțare, precum și ale art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 din Legea 
responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE,         
 

    Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                              
                      
                       SECRETAR,                                          

                    PREȘEDINTE, 
 

Dr. Nelu TĂTARU  
 

SECRETAR,  
 

            Iulius – Marian FIRCZAK                          Liviu – Ioan BALINT       
            
 
Şef serviciu,                                                                                                                     Consilier parlamentar, 
Giorgiana Ene                                                                                                                                         Livia  Spînu 
                                                                                                                                              
Consilier,  
Simina Alexandra Mocanu 
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