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S I N T E Z A 
 lucrărilor comisiei din ziua de 25.04. 2012 

 
 

Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială şi-au desfăşurat lucrările în ziua de 25.04.2012 

între orele 11,30 – 13,00, având următoarea ordine zi:              

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii ( PLx 68/2011)- sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Analiza situaţiei create ca urmare a apariţiei deciziilor 

Curţii Constituţionale a României nr.223/2012 şi nr.224/2012. 

3. Dezbateri cu privire la adoptarea unor măsuri 

legislative referitoare la restituirea sumelor reţinute cu titlul de 

contribuţie de asigurări sociale de sănătate. 

4. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 din 6 



decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 444/2011)-  

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii celor două comisii 

au procedat la dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii ( PLx 68/2011). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, prin extinderea bazei de colectare a contribuţiilor pentru 

asigurările de sănătate, pentru a echilibra deficitul Fondului 

naţional unic de asigurări de sănătate, concomitent cu menţinerea 

exceptărilor de la plata acestor contribuţii pentru categoriile de 

persoane fără venituri, cu venituri reduse sau defavorizate. 

În cursul dezbaterilor, au fost depuse două amendamente  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii. 

Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. 
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În consecinţă, se propune Plenului Camerei Deputaţilor, 

adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu amendamentele prevăzute în anexă. 

 

Asupra punctelor doi  şi trei din ordinea de zi, membrii celor 

două comisii au analizat cele două Decizii ale Curţii 

Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii. 

 

La punctul patru al ordinii de zi, membrii celor două comisii 

au procedat la dezbaterea, în fond, asupra propunerii legislative 

privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.107 

din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ( Plx 444/2011).   

Prin această propunere legislativă se propune modificarea 

art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

schimbarea bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate, în sensul aplicării cotei de 5,5% asupra diferenţei dintre 

cuantumul total al pensiei şi suma de 740 lei. 
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În urma dezbaterilor care au avut loc, membrii celor două 

comisii au hotărât respingerea propunerii legislative, întrucât 

prevederile sale au fost preluate ca amendamente în legea de 

aprobare a Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.107/2010. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 25.04.2012 au fost prezenţi 

8 deputaţi după cum urmează : dna.dep. Rodica Nassar , dl.dep.Ion 

Burnei  , dna.dep. Sonia-Maria Drăghici find înlocuită de 

dl.dep.Marian Neacşu, dl.dep. Florian Popa , dna.dep. Lucreţia 

Roşca fiind înlocuită de dl.dep.Florin Pâslaru ( Grup Parlamentar 

al PSD ) dna.dep. Graţiela Leocadia Gavrilescu, dna. dep.Diana 

Adriana Tuşa, dl.dep.Cristian Horia ( Grup Parlamentar al PNL), 

fiind absenţi dna.dep. Dobre Elena Cristina, dl.dep.Iosif Ştefan 

Drăgulescu , dl.dep.Stelian Ghiţă Eftemie, dl.dep.Gabriel-Dan 

Gospodaru , dl.dep.Petru Movilă   , dl.dep.Gheorghe Albu ,  

dna.dep. Monica Maria Iacob Ridzi  ( Grup Parlamentar al PD-L) ,   

dl.dep. Ibram Iusein (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale), 

dl.dep. Derzsi Ákos ( Grup Parlamentar al UDMR ) . 

 

PREŞEDINTE 

RODICA NASSAR 
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