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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie          

Bucureşti,  5 aprilie  2022 

Nr. 4c-10/210 

   

 

                                                                   

Către 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

Doamnei președinte Simona Bucura - Oprescu 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat,  raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006, republicată  trimis Comisiei 

pentru sănătate şi familie și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului spre dezbatere,  în fond, cu adresa nr. PLx 204/2021  din  17 mai 2021. 

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

din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr.Nelu TĂTARU                                                                  

 

 

     

  

cristina.bologan
New Stamp
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie          

Bucureşti,  5 aprilie 2022 

Nr. 4c-10/210 

                                                 

        

                                             

RAPORT PRELIMINAR        

asupra proiectului de Lege  pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006, republicată 

 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru sănătate şi familie și Comisia pentru administrație 

publică și amenjarea teritoriului au  fost sesizate spre dezbatere în fond, în 

procedură obișnuită, cu proiectul de Lege  pentru modificarea și completarea 

Legii nr.95/2006, republicată  trimis  cu adresa  nr. PLx 204/2021  din  17 mai 

2021.  

 

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

în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza III-a din Constituția României, 

republicată în şedinţa din 10 mai 2021.   

 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru sănătate şi 

familie a avut în vedere: 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.110 din 11.03.2018); 

• avizul  favorabil al Consiliului Economic și Social ( nr.2259 din 

5.03.2021); 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale ( nr.4c-6/491 din 3.06.2021); 

• avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială ( nr.4c-

9/406 din 7.06.2021) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități         ( 

nr.PLx 204/2021 din 10.06.2021); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei 

și bărbați ( 190 din 3.06.2021); 

• punctul de vedere al Guvernului ( nr.1151 din 14.06.2021); 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006, în sensul instituirii unor norme noi cu privire la alocaţia de hrană 

în unităţile spitaliceşti, precum şi la procedura de stabilire a acesteia. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat proiectul de lege 

în şedinţa din 5 aprilie 2022. La lucrările comisiei , deputații şi-au înregistrat 

prezenţa conform listei de prezenţă.  

 

 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și familie  

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 

adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise redate în anexa care 

face parte integrantă din prezentul raport preliminar. 

 

   

PREŞEDINTE, 

 

Dr.Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

   



 4 

ANEXA  

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 

Legea nr.95/2006 

Text în vigoare 
Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

1.   Titlul legii 

Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.95/2006, 

republicată 

 

Titlul legii 

Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în 

domeniul sănătății 

 

Autori: membrii comisiei 

 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 

2.   Art.I.- Legea nr.95/2006, 

republicată, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

Art.I. - Legea nr.95/2006 

privind reforma în 

domeniul sănătății, 

republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea 

I, nr.652 din 28 august 

2015, cu modificările și 

completările ulterioare, se 

modifică și se completează 

după cum urmează: 

Autori: membrii comisiei 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.95/2006 

Text în vigoare 
Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

3.   

 

Art. 199 

(1) Autorităţile publice locale 

pot participa la finanţarea unor 

cheltuieli de administrare şi 

funcţionare, respectiv 

cheltuieli de personal, stabilite 

în condiţiile legii, bunuri şi 

servicii, investiţii, reparaţii 

capitale, consolidare, 

extindere şi modernizare, 

dotări cu echipamente 

medicale ale unităţilor 

sanitare cu paturi transferate, 

în limita creditelor bugetare 

aprobate cu această destinaţie 

în bugetele locale. 

 

1. „Art. 199 alin.1 se modifică 

şi va avea următorul conţinut: 

(1) Autorităţile publice locale pot 

participa la finanţarea unor 

cheltuieli de administrare şi 

funcţionare, respectiv cheltuieli 

de personal, stabilite în condiţiile 

legii, bunuri şi servicii, investiţii, 

reparaţii capitale, consolidare, 

extindere şi modernizare, dotări 

cu echipamente medicale ale 

unităţilor sanitare cu paturi 

transferate, suplimentare 

alocaţie de hrană, în limita 

creditelor bugetare aprobate cu 

această destinaţie în bugetele 

locale.” 

 

1. La art.199 alineatul (1)   

se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

Art.199 – (1) Autorităţile 

publice locale pot participa la 

finanţarea unor cheltuieli de 

administrare şi funcţionare, 

respectiv cheltuieli de 

personal, stabilite în 

condiţiile legii, bunuri şi 

servicii, investiţii, reparaţii 

capitale, consolidare, 

extindere şi modernizare, 

dotări cu echipamente 

medicale ale unităţilor 

sanitare cu paturi transferate, 

suplimentare alocaţie de 

hrană, în limita creditelor 

bugetare aprobate cu această 

destinaţie în bugetele locale.” 

 

Autori: membrii comisiei 

 

 

 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.95/2006 

Text în vigoare 
Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

4.   2. „La art.221 alin.1 se 

introduce o nouă literă cu 

următorul conţinut: 

  l) alocaţie de hrană: 

sumă unitară pentru servirea 

mesei de către asiguratul 

spitalizat, calculată în funcţie 

de hrana necesară fiecărei 

categorii de bolnavi 

recomandată de Colegiul 

Dieteticienilor din România, 

repartizată pe durata unei zile: 

masa de dimineaţă, prânz şi 

seară, stabilită către comisia 

special constituită în acest sens”

  

 

 

Se elimină 

 

 

Autori: membrii comisiei 

 

 

5.   3. „La art.229 se introduce o 

noua literă cu următorul 

cuprins:  

  k) alocaţia de hrană de 

care beneficiază asiguratul se 

alocă pe parcursul spitalizării, 

de la data internării efective, cu 

Se elimină. 

 

Autori: membrii comisiei 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.95/2006 

Text în vigoare 
Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

menţiunea că se actualizată 

anual cu rata inflaţiei;” 

 

 

6.   4. După art. 229 alin. 4 se 

introduc patru noi alineate: 

  „Alin.5 cu următorul 

conținut: 

  Alocaţia de hrană se va 

stabili de către o comisie 

constituită dintr-un reprezentant 

al CNAS, un reprezentant al 

structurilor asociative din care 

face parte autoritatea publică 

locală în subordinea căruia se află 

unitatea spitalicească – Asociaţia 

Municipiilor din România, 

Asociaţia Oraşelor din România 

şi Uniunea Naţională a 

Consiliilor Judeţene – un 

reprezentant al Ministerului 

Sănătăţii, al asociaţiei pacienţilor 

şi un reprezentant al managerilor 

de spital, pe baza recomandărilor 

2. La art.229, după 

alineatul (4)  se introduc 

două noi alineate , alin.(5) și 

alin.(6) cu următorul 

cuprins: 

”(5) Cuantumul alocaţiei de 

hrană în unitățile sanitare 

publice se stabilește prin 

ordin al ministrului 

sănătății, se actualizează 

anual, în funcție de rata 

inflației și nu poate fi mai 

mic de 22 lei/bolnav 

internat/zi de spitalizare. 

Cheltuielile aferente 

alocației de hrană în 

unitățile sanitare publice se 

asigură prin transferuri de 

la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului 

Sănătății către bugetul 

 

 

 

 

 

Având în vedere 

creșterea cheltuielilor 

cu transportul și a 

utilităților care 

determină un impact 

major asupra prețurilor 

alimentelor de bază. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.95/2006 

Text în vigoare 
Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

de hrană ale Colegiului 

Dieteticienilor din România. 

 

   

 

 

Alin.6. Cuantumul alocaţiei de 

hrană stabilit potrivit alin. 5 nu 

poate fi mai mic de 40 

lei/zi/persoană asigurată pe 

parcursul spitalizării. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Alin.7 cu următorul conţinut: 

  În termen de 10 zile de la 

publicarea legii, fiecare structură 

are obligaţia de a-şi desemna 

reprezentanţii în comisie după 

Fondului național unic de 

asigurări sociale de 

sănătate.  

 

Autori: membrii comisiei 

 

(6)   Alocaţia de hrană 

poate fi suplimentată prin 

decizie a consiliului de 

administraţie al unităţii  

sanitare  în condiţiile 

identificării altor surse de 

finanţare decât sumele 

provenite din contractele 

încheiate cu casele de 

asigurări de sănătate şi de 

la bugetul de stat.” 

 

Autori: membrii comisiei 

 

Se elimină 

 

Autori: membrii comisiei 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.95/2006 

Text în vigoare 
Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

procedurile proprii ale 

structurilor pe care le reprezintă 

şi le vor înainta CNAS. 

  Lucrările comisie vor fi 

coordonate de către 

reprezentantul CNAS şi se vor 

desfăşura după un regulament 

propriu care va cuprinde inclusiv 

procedura de stabilire a alocaţiei 

de hrană. Secretariatul comisiei 

va fi asigurat de către CNAS. 

  Reprezentantul CNAS 

va convoca comisia în termen de 

10 zile de la data expirării 

termenului în interiorul căruia se 

desemnează reprezentanţii. 

   

 

Alin.8 cu următorul conținut: 

  Alocaţia de hrană poate 

fi suplimentată prin hotărâre a 

autorităţii publice locale în 

subordinea căruia se află unitatea 

spitalicească, cu fonduri din 

bugetele proprii şi cu fonduri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elimină 

 

Autori: membrii comisiei 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.95/2006 

Text în vigoare 
Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

guvernamentale, pe baza 

propunerii Consiliului de 

Administraţie al unităţii 

spitaliceşti aflate în subordinea 

autorităţii.” 

 

7.  Art.232 – (1)Persoanele care 

nu fac dovada calităţii de 

asigurat beneficiază de 

servicii medicale, în cadrul 

unui pachet minimal de 

servicii medicale, prevăzut de 

prezenta lege. 

5. Art.232 alin.1 se modifică si 

va avea următorul conținut: 

   

 

„(1) Persoanele care nu fac 

dovada calităţii de asigurat 

beneficiază de servicii medicale, 

în cadrul unui pachet minimal de 

servicii medicale, prevăzut de 

prezenta lege, şi de alocaţia de  

hrană astfel cum a fost stabilită. 

Modalitatea de decontare a 

serviciile medicale pentru 

aceste persoane se aplică şi 

alocaţiei de hrană.” 

 

3. La art.232 alineatul (1)  

se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

”Art.232. - (1) Persoanele 

care nu fac dovada calităţii de 

asigurat beneficiază de 

servicii medicale, în cadrul 

unui pachet minimal de 

servicii medicale, prevăzut de 

prezenta lege, şi de alocaţia 

de  hrană astfel cum a fost 

stabilită. Modalitatea de 

decontare a serviciilor 

medicale pentru aceste 

persoane se aplică şi 

alocaţiei de hrană.” 

 

Autori: membrii comisiei 

Pentru respectarea 

normelor de trehnică 

legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.95/2006 

Text în vigoare 
Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

8.   Art.II. Dispoziţii tranzitorii 

 Până la stabilirea alocaţiei 

de hrană de către comisia 

prevăzută la art.229 alin.5, 

astfel cum a fost introdus, 

alocaţia de hrană pentru anul 

2021 va fi în cuantum de 40 

lei/zi/pacient, sumă care va fi 

asigurată din fonduri 

guvernamentale şi va fi alocată 

direct spitalelor din subordine. 

 

 

Art.II. Prezenta lege intră 

în vigoare la data de 1 iulie 

2022 . 

 

Autori: membrii comisiei 

 

 

 


