
 
 
 

 
Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
 
 

Comisia pentru Sănătate şi Familie          
Bucureşti, 26 iunie 2014 
Nr.4c-8/161                 

 
 

     
BIROULUI PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 
 

 
 

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre 

dezbatere,  în fond,  cu adresa nr. PLx 662 din 23 decembrie 2013. 

 

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

din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

RODICA NASSAR 
             



  
                     

 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

 
Comisia pentru Sănătate şi Familie       
Bucureşti, 26 iunie 2014 
Nr.4c-8/161 
 
 
 

R A P O R T   
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.256 alin.(1) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

 (PLx 662/2013) 
 

 
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 pentru modificarea art.256 

alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

trimis cu adresa  nr. PLx 662 din 23 decembrie 2013. 

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

de lege în şedinţa din 17 decembrie 2013, în condiţiile articolului 75 

alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.644 din 

1.07.2013) , cu observaţii şi propuneri; 

- avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1845 

din 13.06.2013); 

- avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială (nr.4c-7/815 din 3.02.2014); 
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- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(Nr.4c-2/802 din 12.02.2014); 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi ( nr.PLx 662 din 18.02.2014); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1821 din 

9.10.2013). 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

articolului 256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, în scopul creării cadrului legal pentru asigurarea unui fond 

naţional unic de sănătate de minim 6% din PIB. 

 
Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, în 

şedinţa din 24 iunie 2014. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 

deputaţi din totalul de 19 membri. 

 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi             

(1 abţinere). 
 

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

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Răzvan Vulcănescu, 

subsecretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.  

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

din categoria legilor ordinare. 

 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a  

hotărât, cu majoritate de voturi (1 abţinere), să propună plenului 

Camerei Deputaţilor, respingerea proiectului de Lege pentru modificarea 

art.256 alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, din următoarele considerente: 
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- potrivit prevederilor art.21 alin.(2) din Legea responsabilităţii 

fiscal-bugetare nr.69/2010, prealocarea unor sume bugetare cu destinaţie 

specială unor ordonatori principali de credite sau unor sectoare nu este 

permisă; alocările de fonduri bugetare pentru ordonatori principali de 

credite sau sectoare pot fi făcute doar prin proiectul anual al bugetului; 

- aplicarea soluţiei propuse de iniţiatori, ar determina majorarea 

cheltuielilor bugetului de stat, ceea ce ar conduce la creşterea deficitului 

bugetului general consolidat; 

- totodată, în cadrul Expunerii de motive nu sunt formulate 

argumente suficiente în raport cu prevederile art.138 alin.(5) din 

Constituţia României, republicată, potrivit căruia „Nicio cheltuială 

bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.” 

 

 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
 

        RODICA NASSAR                                         FLORIN BUICU 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                           Marinescu Gheorghe - Şef birou 
                                                                                                               Întocmit,  

                                                                                                            Spînu Livia – Consilier parlamentar 
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