
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate  şi familie                           Nr. 28/141/14 mai 2009 
 
 
                                       
 
 
 
 

BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

   Vă înaintăm raportul asupra propunerii legislative privind modificarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   (Pl-x 307/2008), asupra 

propunerii legislative  pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii(Pl-x 501/2008) şi asupra propunerii legislative  

pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare (Pl-x 528/2008). 

 
  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii   (Pl-x 307/2008) a fost respinsă de Senat în şedinţa din 
5 mai 2008 în calitate de primă Cameră sesizată  şi  trimisă Comisiei pentru sănătate 
şi familie pentru examinare, în fond, cu adresa  nr. Plx 307 din 12 mai 2008, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională. Propunerea legislativă  pentru completarea 
Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii(Pl-x 501/2008) 
a fost respinsă de Senat în şedinţa din 23 iunie 2008 în calitate de primă Cameră 
sesizată  şi  trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare, în fond, cu 
adresa  nr. Plx 501 din 8 septembrie 2008, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. Propunerea legislativă  pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 
528/2008) a fost respinsă de Senat în şedinţa din 30 iunie 2008, în calitate de primă 



 
 

Cameră sesizată şi trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare, în 
fond, cu adresa  nr. Plx 528 din 8 septembrie 2008. 

 
În conformitate cu articolul 67 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a întocmit un singur raport pentru cele 

trei propuneri legislative enumerate.  

 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ 
nr. 1677/07.12.2007, punctul de vedere al Guvernului înregistrat la Senat cu nr. 
L63/05.02.2008, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr. 210/4.03.2008, 
avizul Comisie juridice, de disciplină şi imunităţi nr. PL-x 307/17 iunie 2008, avizul 
Comisiei  pentru muncă şi protecţie socială nr. 27/185/23 iunie 2008,  avizul 
Consiliului Legislativ nr.404/07.04.2008, punctul de vedere al Guvernului înregistrat 
la Senat cu nr. L 331/23.05.2008, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
nr. PL-x 501/ 27 ianuarie 2009, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr. 360/ 
4 martie 2008, avizul Consiliului Legislativ nr.462/17.04.2008, punctul de vedere al 
Guvernului înregistrat la Senat cu nr. L 340/23.05.2008, avizul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi nr. PL-x 528/2008 din 27.01.2009, avizul Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci nr. 374/4.03.2008, avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială nr. 27/327 din 17 martie 2009 şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii 
nr. 1268/06.01.2009. 
 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerile legislativă  fac parte din 

categoria legilor organice în conformitate cu prevederile articolului 73 din 

Constituţia României, republicată. 

 

 
             PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

               RODICA NASSAR                 CRISTINA DOBRE 
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Raport 
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii   (Pl-x 307/2008), asupra propunerii legislative  

pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii(Pl-x 501/2008) şi asupra propunerii legislative  pentru completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl-x 528/2008). 
 
 
 
 

  1. Cu adresa nr. Plx 307 din 12 mai 2008 Comisia pentru sănătate şi familie a 
fost sesizată cu dezbaterea propunerii legislative privind modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   (Pl-x 307/2008), respinsă de 
Senat în şedinţa din 5 mai 2008 în calitate de primă Cameră sesizată şi  trimisă 
comisiei pentru examinare în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Cu 
adresa nr. Plx 501 din 8 septembrie 2008 Comisia pentru sănătate şi familie a fost 
sesizată cu dezbaterea propunerii legislative  pentru completarea Legii nr.95 din 
14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii(Pl-x 501/2008), respinsă de 
Senat în şedinţa din 23 iunie 2008 în calitate de primă Cameră sesizată şi  trimisă 
comisiei pentru examinare în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Cu 
adresa nr. Pl-x 528 din 8 septembrie 2008 Comisia pentru sănătate şi familie a fost 
sesizată cu dezbaterea propunerii legislative  pentru completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare 
(Pl-x 528/2008), respinsă de Senat în şedinţa din 30 iunie 2008 în calitate de primă 
Cameră sesizată şi  trimisă comisiei pentru examinare în fond, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională. 
 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ 
nr. 1677/07.12.2007, punctul de vedere al Guvernului înregistrat la Senat cu nr. 
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L63/05.02.2008, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr. 210/4.03.2008, 
avizul Comisie juridice, de disciplină şi imunităţi nr. PL-x 307/17 iunie 2008, avizul 
Comisiei  pentru muncă şi protecţie socială nr. 27/185/23 iunie 2008,  avizul 
Consiliului Legislativ nr.404/07.04.2008, punctul de vedere al Guvernului înregistrat 
la Senat cu nr. L 331/23.05.2008, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
nr. PL-x 501/ 27 ianuarie 2009, avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr. 360/ 
4 martie 2008, avizul Consiliului Legislativ nr.462/17.04.2008, punctul de vedere al 
Guvernului înregistrat la Senat cu nr. L 340/23.05.2008, avizul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi nr. PL-x 528/2008 din 27.01.2009, avizul Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci nr. 374/4.03.2008, avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială nr. 27/327 din 17 martie 2009 şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii 
nr. 1268/06.01.2009. 

 
 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerile legislative  fac parte din 

categoria legilor organice în conformitate cu prevederile articolului 73 din 
Constituţia României, republicată. Prin iniţiativele legislative menţionate, iniţiatorii 
propun acordarea lunară pentru medicii şi personalul mediu sanitar a unei sume care 
reprezintă echivalentul în lei a 500 euro şi, respectiv, a 200 euro. Se mai propune 
scutirea persoanelor neasigurate de la plata datoriilor pentru 5 ani anteriori şi a 
penalităţilor aferente, dacă plătesc asigurările sociale de sănătate în primul trimestru 
al anului în curs. O altă propunere vizează acordarea de asistenţă medicală, 
medicamente, ochelari de vedere şi proteze, în mod gratuit, pentru pensionari cu 
pensii de până la 3000 lei pe lună. 

 
3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut propunerile  legislative 

menţionate în şedinţa din 12 mai 2009. La şedinţa comisiei au participat 19 deputaţi 
din cei 19 membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

 
În conformitate cu articolul 67 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a întocmit un singur raport pentru cele 

trei propuneri legislative enumerate.  

 
 4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind modificarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   (Pl-x 307/2008), a propunerii 
legislative  pentru completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii(Pl-x 501/2008) şi a propunerii legislative  pentru completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare (Pl-x 528/2008), pentru următoarele argumente: 
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- veniturile din „taxa pe viciu” nu pot fi alocate cu scopul majorării numai a 
unor salarii, reprezentând o discriminare faţă de celelalte categorii de personal 
bugetar;  

- legea dispune numai pentru viitor cu excepţia legii penale sau 
contravenţionale mai favorabile. Prin urmare, legiuitorul nu poate adopta acte 
normative cu încălcarea acestui principiu constituţional;  

- sistemul social de asigurări de sănătate instituit prin Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii se bazează pe principiul solidarităţii, 
subsidiarităţii şi creşterii coeziunii sociale pentru toate categoriile de persoane care 
realizează venituri.   Pentru veniturile din pensii până la limita supusă impozitului pe 
venit, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, pensionarii fac parte din categoria de persoane care beneficiază de 
asigurare cu plata contribuţiei din alte  surse, respectiv bugetul de stat; 

- acordarea acestor drepturi suplimentare pentru pensionarii cu venituri până la 
3000 de lei ar implica cheltuieli suplimentare din bugetul de stat propunere care nu 
respectă prevederile art. 138 alin. (5) din Constituţia României, care dispune că „Nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.” 

 
 

 
 
 
 
 
           PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

               RODICA NASSAR                 CRISTINA DOBRE 
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