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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
 
Bucureşti, 26 martie 2018 
Nr. 4c-7/209 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.88/2017 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, trimis cu 
adresa nr. PLx 91/2018 din 12 martie 2018. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 20 martie 
2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (un vot împotrivă şi două abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege în 
forma prezentată de Senat. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente care, supuse votului, au 
fost respinse. Acestea se regăsesc în anexa la prezentul aviz. 

 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ  

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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Anexa 
 

Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse: 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
 

Text propus Motivare Camera 
decizională 

1.   
Art.154 alin.(1) lit.a) 
 
 
„a)  copiii până la vârsta de 18 ani, 
tinerii de la 18 ani până la vârsta de 
26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv 
absolvenţii de liceu, până la 
începerea anului universitar, dar 
nu mai mult de 3 luni de la 
terminarea studiilor, ucenici sau 
studenţi, precum şi persoanele care 
urmează modulul instruirii individuale, 
pe baza cererii lor, pentru a deveni 
soldaţi sau gradaţi profesioniti. Dacă 
realizează venituri din salarii sau 
asimilate salariilor sau venituri lunare 
cumulate din activităţi independente, 
activităţi agricole, silvicultură şi 
piscicultură peste valoarea salariului 
de bază minim brut pe ţară, pentru 
aceste venituri datorează contribuţie;” 
 

 
Domnul deputat Adrian Dohotaru 
propune reformularea textului 
lit.a) după cum urmează: 
„a)  copiii până la vârsta de 18 ani, 
tinerii de la 18 ani până la vârsta de 
26 de ani, precum și persoanele care 
urmează modulul instruirii individuale, 
pe baza cererii lor, pentru a deveni 
soldați sau gradați profesioniști. Dacă 
realizează venituri din salarii sau 
asimilate salariilor sau venituri lunare 
cumulate din activități independente, 
activități agricole, silvicultură și 
piscicultură peste valoarea salariului 
de bază minim brut pe țară, pentru 
aceste venituri datorează contribuție;” 
 
 
Autor: deputat Adrian Dohotaru 

 
Argumente pentru susţinere: 
Formularea actuală a legii lasă 
neasigurați elevii care abandonează 
sau nu sunt școlarizați, precum și 
tinerii încadrați în categoria NEET 
(adică tinerii din categoria de vârstă 
cuprinsă între 15 şi 24 de ani care nu 
urmează nicio formă de învăţământ 
şi nici nu au un loc de muncă - 
17,4% din total conform Eurostat). 
Conform raportului din 2016 al 
Ministerului Educației Naționale, 
privind starea învățământului 
preuniversitar din România, rata 
brută de cuprindere școlară de la 
învățământul primar la cel superior, 
ca raport din populația în vârstă de 
6/7-23 ani este de doar 76,6%.  
 
Argumente pentru respingere: 
Condiţia prevăzută de lege ca tinerii 
să fie înscrişi într-o formă de 
învăţământ este esenţială, mai ales 
atunci când este vorba de persoane 
cu vârste peste 18 ani. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
 

Text propus Motivare Camera 
decizională 

2.   
Art.III 
 
Art.154, alineat nou 

 
Domnul deputat Adrian Dohotaru 
propune, la art.154, introducerea 
unui text nou, ca alineat (4), după 
cum urmează: 
„(4) Datele necesare pentru stabilirea 
calității de persoană exceptată de la 
plata contribuției de asigurări sociale 
de sănătate, conform situațiilor 
prevăzute la alin. (1) lit.c)-p), sunt 
puse la dispoziție în mod gratuit CNAS 
sau, după caz, caselor de asigurări de 
sănătate județene, de către 
autoritățile, instituțiile publice și alte 
instituții, pe bază de protocoale 
încheiate între CNAS și/sau casele de 
asigurări de sănătate și autoritățile, 
instituțiile publice și alte instituții, în 
condițiile prevăzute de articolul 322 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății.” 
 

 
Argumente pentru susţinere: 
Anterior OUG 79/2017, beneficiarii de 
VMG, ICC, şomerii, beneficiau de 
statutul de asigurat în baza plăţii 
contribuţiei de către ANPIS, CNPP. 
OUG 79/2017 a trecut aceste 
categorii de persoane în rândul celor 
exceptate, ceea ce a dus la 
schimbarea procedurii prin care este 
stabilită calitatea de asigurat a 
acestora. Legea nr. 95/2006 prevede 
măsuri prin care CNAS primește 
informațiile necesare pentru a își 
actualiza sistemul, însă acestea 
trebuie clarificate și în codul fiscal. 
 
Argumente pentru respingere: 
Textul art. 322 este acoperitor. 
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