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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 (PLx 182/2011). Proiectul de lege a fost adoptat de 
Senat în şedinţa din 6 aprilie 2010, în calitate de primă Cameră sesizată, 
şi  trimis Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa  nr.PLx 182 din 11 
aprilie 2011, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul 
Consiliului Legislativ nr. 40/13.01.2011, avizul Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială nr.27/191 din 23 mai 2011, avizul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi Plx 182/2011 din 27 aprilie 2011, avizul Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci nr.22/136/11.05.2011 , precum şi punctul de 
vedere al Ministerului Sănătăţii nr. 36347 din 15.06.2011. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare în conformitate cu prevederile articolului 
73 din Constituţia României, republicată. 
 
 
 
 

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 
(PLx 182/2011) 

 
 

 1.Cu adresa nr. Plx 182 din 11 aprilie 2011 Comisia pentru 
sănătate şi familie a fost sesizată, în fond, în conformitate cu prevederile 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu dezbaterea 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 182/2011), adoptat de Senat 
în calitate de primă Cameră sesizată în şedinţa din 6 aprilie 2011, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
 

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul 
Consiliului Legislativ nr. 40/13.01.2011, avizul Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială nr.27/191 din 23 mai 2011, avizul Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi Plx 182/2011 din 27 aprilie 2011, avizul Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci nr.22/136/11.05.2011, precum  şi punctul de 
vedere al Ministerului Sănătăţii nr. 36347 din 15.06.2011. 
 

 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare în conformitate cu prevederile 
articolului 73 din Constituţia României, republicată.  

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii în sensul stabilirii modului în care este organizată finanţarea şi 
funcţionarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate. Se consideră 
necesară trecerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sub controlul 
Parlamentului, întrucât rolul acesteia este de a gestiona bugetul de 
asigurări de sănătate format din contribuţiile cetăţenilor români, iar 
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Parlamentul României este îndreptăţit să efectueze acest control, având în 
vedere configuraţia sa de organ reprezentativ al cetăţenilor români. În 
acelaşi timp, odată cu trecerea sub control parlamentar  a CNAS, se va 
elimina orice suspiciune cu privire la lipsa de transparenţă şi la 
intervenţiile Guvernului în utilizarea resurselor financiare şi, în acelaşi 
timp, Parlamentul va dispune de informaţii nemijlocite de la 
reprezentanţii Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

 
3. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru sănătate şi familie au dezbătut proiectul de lege menţionat în 
şedinţa din 15 iunie 2011. La şedinţa comisiei au participat 16 deputaţi 
din cei 17 membri ai comisiei. Din partea Ministerului Sănătăţii a 
participat domnul secretar de stat Cristian Anton Irimie. Raportul 
comisiei a fost adoptat cu 10 voturi pentru şi o abţinere. 

 
 4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii (PLx 182/2011) în forma adoptată de Senat. 
   
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Rodica Nassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Florin Danciu – consilier parlamentar 
Cristina Bologan – consultant parlamentar 
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