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Către, 
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Domnului preşedinte Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2021 pentru 

prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății,  trimis Comisiei pentru sănătate şi familie și Comisiei 

pentru buget, finanțe și bănci, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, 

cu adresa nr.PLx.58 din 21 februarie 2022.  

 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate şi familie    

Bucureşti, 7 martie 2023 

Nr.4c-10/65 

 

 

RAPORT  PRELIMINAR 

asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.145/2021 pentru prorogarea unor termene prevăzute în  

Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății  
 

 

În conformitate cu prevederile  art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru sănătate şi familie și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, au 

fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2021 

pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, trimis cu adresa nr.PLx.58 din 21 februarie 

2022. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea 

termenelor prevăzute la art.230 alin.(26) şi la art.386 alin.(6) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Astfel, se propune 

prorogarea termenului de aplicare a prevederilor art.230 alin.(26), cu privire 

la contribuţia personală, care poate fi plătită de asiguraţi, pentru unele 

servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi 

ambulatoriu paraclinic de specialitate, în condiţiile în care aceştia optează ca 

aceste servicii să fie acordate de furnizori privaţi, aflaţi în relaţie 

contractuală cu casele de asigurări de sănătate, stabilindu-se intrarea în 

vigoare a acestor reglementări la 60 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 

bugetului de stat pentru anul 2025, în loc de 60 de zile de la intrarea în 

vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2022. Totodată, se propune 

prorogarea termenului de aplicare a prevederilor art.386 alin.(6) cu privire la 

încheierea de către casele de asigurări de sănătate a contractelor cu medicul 

specialist într-o specialitate clinică pentru specialităţile clinice pentru care 

casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii 

medicale, prin care acesta dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere 

pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice 

şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală 

în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul FNUASS, stabilindu-se 
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intrarea în vigoare a acestor reglementări, la 60 de zile de la intrarea în 

vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023, în loc de 60 de zile de la 

intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2022. 

 

La întocmirea prezentului raport preliminar,  Comisia a avut în 

vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1057/30.12.2021); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru 

femei și bărbați (4c-20/52/1.03.2022); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale (nr.4c-6/91/2.03.2022); 

- avizul favorabil  al Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

(nr.4c-13/104/8.03.2022); 

 

Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 

6 martie 2023. La lucrările comisiei au fost prezenţi deputații conform listei 

de prezență. 

 

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

de lege  în şedinţa din 14 februarie 2022.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

În baza prevederilor art. 56 şi 57 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare la 

dezbaterea proiectului de lege, a participat ca invitat doamna Adela Cojan, 

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și doamna Liliana 

Mihai, director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi 

familie, au hotărât,  cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2021 pentru 

prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, în forma prezentată de Senat. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 

 

 

 
Întocmit, 

Constanța Popa, consilier parlamentar 


