
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 11 octombrie 2022 
Nr. 4C-11/342 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2022 

pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma  
în domeniul sănătății 

(PLx. 557/2022) 
 
 
 
 

 În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
adresa nr. PLx. 557 din 04 octombrie 2022, Comisia pentru învățământ a primit, spre 
dezbatere și avizare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2022 
pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în Comisie în ședința din 11 octombrie 2022. 
Comisia, cu17 voturi pentru și 3 abțineri, a hotărât să emită aviz favorabil asupra 

proiectului de Lege menționat, cu amendamentul admis din Anexa.  
  
 

 

                   PREŞEDINTE                     SECRETAR 
             Natalia-Elena INTOTERO                                 Laurențiu-Cristinel ȚEPELUŞ  
 
 
 
 

 
          Consultant 
Laura-Ștefania Ungureanu 
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            Anexa  

AMENDAMENT ADMIS 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Lege 95/2006 cu m si c ult 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
--- 

 
--- 

După art. III se introduce un nou 
articol, art. IV, cu următorul 
cuprins: 
”Art. IV. – (1) Se aprobă 
exonerarea de la plată a sumelor 
decontată din bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de 
sănătate pentru medicamentele 
eliberate începând cu luna ianuarie 
a anului 2015, reprezentând 
diferența dintre prețul de referință 
valabil la data eliberării 
medicamentelor și prețul de vânzare 
cu amănuntul recalculat, care ar fi 
rezultat din aplicarea de către 
farmacii a cotelor de adaos 
comercial prevăzute de HG 
800/2016 pentru aprobarea 
Metodologiei privind modul de 
calcul și procedura de avizare și 
aprobare a prețurilor maximale ale 
medicamentelor de uz uman cu 
autorizație de punere pe piață în 
România, Ordinul ministrului 
sănătății nr. 368/2017 pentru 
aprobarea Normelor privind modul 
de calcul și procedura de aprobare a 
prețurilor maximale ale 
medicamentelor de uz uman, la 
prețul de achiziție sau la un preț de 
achiziție care se diminuează cu 
reducerile comerciale, potrivit 
dispozițiilor Ordinului ministrului 
finanțelor publice nr. 1802/2014 
pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situațiile 
financiare anuale individuale și 
situațiile financiare anuale 
consolidate, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și a 
accesoriilor aferente.  
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în 
perioada 20156-2022. 
Autor: Grupul Parlamentar al PSD 

 

 


