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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, trimisă cu adresa nr. Pl x 824 din 29 noiembrie 2010 şi înregistrată cu nr. 
31/1214 din 2 decembrie 2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea  legislativă în şedinţa 
din 24 noiembrie 2010. 

Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut propunerea legislativă  în şedinţa din  23 ianuarie 2010. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, intervenţiile legislative vizând, potrivit Expunerii 
de motive, asigurarea, chiar în condiţiile crizei economice, în unităţile sanitare publice, a 
gratuităţii actului medical pentru pacientul asigurat precum şi a menţinerii salarizării în sistemul 
sanitar. Se urmăreşte creşterea eficienţei utilizării fondurilor publice pentru finanţarea serviciilor 
medicale, provenite de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii şi din 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în sensul retragerii posibilităţii 
finanţării unităţilor private din aceste fonduri publice. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 958 din 22.07.2010 şi punctul de vedere 
al Guvernului transmis prin adresa nr. 2403 din 17.09.2010, prin care nu susţine adoptarea 
propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative, întrucât iniţiatorul nu 
indică sursa de finanţare necesară pentru susţinerea iniţiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 
            PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR, 
             Daniel BUDA                  Alina-Ştefania Gorghiu 
 
 
 
  Consilier, Iuliana Fuiorea 
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