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                                                                                                                  4c-6/568/12 octombrie 2020 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                           Bucureşti, 12 octombrie 2020                   
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                       Pl-x 616/2020 

     
Domnului deputat  

Sorin LAZĂR, 
          Preşedintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  
 

Domnului deputat  
Florin-Corneliu BUICU, 

          Preşedintele Comisiei pentru sănătate și familie  
 

       
AVIZ 

asupra  Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 

 
                

        În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor 
naţionale, cu adresa nr. Pl-x 616/2020 din 6 octombrie  2020, spre dezbatere şi avizare,  Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată cu nr. 4c-6/568/7 octombrie 2020. 
                Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
                În şedinţa online din 12 octombrie 2020, membrii comisiei au examinat iniţiativa 
legislativă, în conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor,  republicat,  şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde 
aviz favorabil, cu un amendament admis, prezentat în Anexa care face parte din prezentul aviz. 
                În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 

         PREŞEDINTE, 
 

   Deputat 
Iusein   IBRAM 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA        

elena.zorila
Conf cu originalul
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ANEXĂ 

Amendamente admise 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului)

Motivarea 
amendamentului

1. Art. 224 
 (1) Sunt asigurați fără obligația 
plății contribuției: 

a) copiii până la vârsta de 18 
ani, tinerii de la 18 ani până la 
vârsta de 26 de ani, dacă sunt 
elevi, inclusiv absolvenții de 
liceu, până la începerea anului 
universitar, dar nu mai mult de 3 
luni de la teminarea studiilor, 
ucenici sau studenți, precum și 
persoanele care urmează modulul 
instruirii individuale, pe baza 
cererii lor, pentru a deveni soldați 
sau gradați profesioniști. 

  a1) studenții-doctoranzi, 
indiferent de vârstă. 

 

Art. 224  
(1) Sunt asigurați fără obligația 
plății contribuției: 

a) copiii până la vârsta de 18 
ani, tinerii de la 18 ani până la 
vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, 
inclusiv absolvenții de liceu, până 
la începerea anului universitar, dar 
nu mai mult de 3 luni de la 
teminarea studiilor, ucenicii sau 
studenții, precum și persoanele care 
urmează modulul instruirii 
individuale, pe baza cererii lor, 
pentru a deveni soldați sau gradați 
profesioniști. 

Nemodificat 

 (11) De prevederile alin.(1) 
beneficiază și următoarele 
categorii de persoane: 

a) absolvenții facultății de 
medicină și farmacie, în perioada 
cuprinsă între obținerea licenței 
și încheierea contractului 
individual de muncă pentru 
rezidenți; 

b) persoanele pentru care a 
încetat contractul individual de 
muncă, urmare a îndeplinirii 
condițiilor legale de pensionare și 
care au depus dosarul de 
pensionare,  pentru perioada 
cuprinsă între data încetării 
contractului individual de muncă 
și data obținerii deciziei de 
pensionare. 

 
 

Autor: dl deputat Iusein IBRAM 
- Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale

Pentru o corectă 
reglementare, având 
în vedere că în 
perioadele 
menționate, aceste 
categorii de persoane 
nu sunt asigurate și 
nu beneficiază de 
drepturile legale. 

 


