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BIROULUI PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 
Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii (PL-x 123/2011), adoptat de Senat în şedinţa din 7 martie 2011 în 
calitate de primă Cameră sesizată şi trimis Comisiei pentru sănătate şi familie 
pentru examinare, în fond, cu adresa nr.PL-x 123 din 21 martie 2011, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

La întocmirea raportului, Comisia pentru sănătate şi familie a avut în 
vedere: 

- avizul Consiliului Legislativ nr.1389/26.11.2010; 
- avizul  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PL-x 

123/2011 din 13.04.2011; 
-  avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială nr.27/139 din 

11.04.2011; 
-  avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.22/95 din 

30.03.2011; 
- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.52539 din 

12.09.2011. 
În raport de 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 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 123/2011) 

 
 

1. Cu adresa nr. PL.x 123 din 21 martie 2011, Comisia pentru 
sănătate şi familie a fost sesizată, în fond, în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea, 
în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 123/2011), 
adoptat de Senat în şedinţa din 7 martie 2011 în calitate de primă Cameră 
sesizată, Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

La întocmirea raportului, Comisia pentru sănătate şi familie a 
avut în vedere: 

- avizul Consiliului Legislativ nr.1389/26.11.2010; 
-  avizul  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.PL-x 

123/2011 din 13.04.2011; 
-  avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială nr.27/139 

din 11.04.2011; 
-  avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.22/95 din 

30.03.2011; 
- punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii nr.52539 din 

12.09.2011. 
 
2.  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
intervenţiile legislative vizând redefinirea noţiunii de coplată, stabilirea 
categoriilor de asiguraţi care sunt scutite de coplată precum şi stabilirea 
cadrului legal pentru aprobarea, prin contractul cadru şi normele de 
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aplicare ale acestuia, a Listei serviciilor medicale pentru care se încasează 
coplata şi nivelul coplăţii pe asigurat şi pe an calendaristic. 
 

 3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut proiectul de lege 
menţionat, în şedinţa din 14 septembrie 2011. La şedinţa comisiei au 
participat 14 deputaţi din cei 17 membri ai comisiei. 

   Raportul comisiei a fost adoptat cu 8 voturi pentru şi 2 voturi 
împotrivă. 

 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea  proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PL-x 123/2011) , întrucât măsurile propuse prin 
prezentul proiect de Lege, aşa  după cum reiese şi din expunerea de 
motive, nu vor duce la eficientizarea funcţionării sistemului sanitar, fiind 
greu suportate de către persoanele asigurate. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Livia Spînu – consilier parlamentar 
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