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protecţie socială 
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familie 

 
Bucureşti, 28 martie 2018 

Nr. 4c-7/ 120 
 

  
RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind acordarea tichetelor  

de sănătate 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au 

fost sesizate, prin adresa nr.PLx 92/2017 din 1 februarie 2017, cu 

dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind 

acordarea tichetelor de sănătate. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere:  

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.691/13.07.2016) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.2670/28.06.2016) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/210/21.02.2017). 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.4c-2/151/05.04.2017). 

• punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.518/20.09.2016) şi 

Ministerului Sănătăţii (nr.SP 1760/20.03.2018). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal privind introducerea tichetelor de sănătate pentru salariați, 

contravaloarea acestora fiind suportată integral de angajator. Se 

preconizează ca nivelul maxim al sumelor acordate salariaților sub formă 

de tichete de sănătate să reprezinte contravaloarea a 6 salarii minime 

brute pe țară garantate în plată în decursul unui an fiscal. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art. art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată.  

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut 

proiectul de lege în şedinţe separate.  

 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 20 

februarie 2018 şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi din totalul de 23 

membri. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de lege.  

 

La şedinţa Comisiei pentru sănătate şi familie din data de 27 martie 

2018 şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi din totalul de 18 membri. În 

urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (2 voturi împotrivă şi 3 abţineri), respingerea 

proiectului de lege. 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, domnul Dan Dumitrescu, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Sănătăţii. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în data din 22 decembrie 

2016, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) 

teza a III-a  din Constituţia României, republicată. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative, din următoarele 

considerente: 

- bonificaţiile de natura tichetelor de sănătate, acordate de 

angajatori în sistemul public pot determina influenţe, atât asupra 

veniturilor bugetare, cât şi asupra cheltuielilor bugetare cu implicaţii 

asupra deficitului bugetar, iar iniţiatorii nu au identificat sursele de 

finanţare suplimentare necesare; 

- actul normativ nu defineşte mecanismul de implementare a 

obiectului de reglementare în contextul actelor normative care 

reglementează modalitatea de acordare a serviciilor medicale. 

 

 
 

 
   PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE, 

         Adrian Solomon                             Conf.univ.dr. Florin BUICU 
 
 
 
 
 
 SECRETAR,         SECRETAR,   

        Violeta Răduţ                                      Dr. VASS Levente 
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