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BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege privind modificarea şi 

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

modificările şi completările ulterioare ( PLx 212/2012), trimis Comisiei 

pentru sănătate şi familie spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PL-x 212 din 

29 mai 2012. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Rodica NASSAR 
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R A P O R T   
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare ( PLx 212/2012) 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată 
spre dezbatere în fond, cu  proiectul de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, trimis cu adresa nr. PL-x 212 din 29 
mai 2012. 

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

de lege în şedinţa din 21 mai 2012.  
 
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  

 
  La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1255 din 

28.11.2011) cu observaţii şi propuneri; 
- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

( nr.PLx 212 din 18.06.2012); 
- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătăţii 

(nr.48766/1.10.2012 ) . 



 
Proiectul de lege are ca obiect  de reglementare completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul scutirii de la plata cotizaţiei datorate 
Colegiului Medicilor din România şi, respectiv, Colegiul Medicilor Dentişti 
din România, a medicilor şi medicilor dentişti aflaţi în stagiul de rezidenţă, 
precum şi a celor aflaţi la vârsta pensionării. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 1 octombrie 
2012. La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi din totalul de 17 
membri. 

    
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, secretar de 
stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.  

  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  hotărât, 
cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii (PLx212/2012), întrucât, prin Decizia Consiliului Naţional 
nr.5/18.04.2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru, 
Colegiul Medicilor din România,  a reglementat deja obiectul acestui 
proiect de lege. 

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

din categoria legilor ordinare.  
 

  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Rodica NASSAR 
 
 
 
Întocmit, 
Livia Spînu-consilier 
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