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Propunerii legisiative pentru completarea Legii 95/2006, privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, în Monitorul Oficial al României, nr.652 din data de 28 august 
2015, cu modiiicările şi completările ulterioare şi pentru modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.ll4 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.lll6 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi

completările ulterioare 
^336/2022)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru sănătate, prin adresa nr. L336/2022 

din data de 23.05.2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 

dezbaterii şi elaborării raportului, asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii 

95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în Monitorul Oficial al 

României, nr.652 din data de 28 august 2015, cu modiRcările şi completările ulterioare 

şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.ll4 din 28 decembrie 

2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.lll6 din data de 29 

decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare (L336/2022), iniţiatori: 

Ghica Cristian - senator USR; Badea Mihai-Alexandru - deputat USR_PLUS; Botez Mihai-Cătălin 

- deputat USR_PLUS; Ciornei Radu Tudor - deputat USR_PLUS; Cristian Brian - deputat

deputat USR_PLUS: Lorincz Ştefan-Iulian - deputatUSR_PLUS; Gheba Daniel-Sorin 

USR_PLUS; Lupu Andrei-Răzvan - deputat USR.PLUS; Miruţă Radu-Dinel - deputat USR_PLUS;

Neagu Denisa-Elena - deputat USR_PLUS; Ozmen Oana-Marciana - deputat USR_PLUS; 

Prunean Alin-Costel - deputat USR_PLUS: Rizea Cristina Camelia - deputat USR_PLUS; Sas 

Lorânt-Zoltan - deputat USR_PLUS; Seidier Cristian-Gabriei - deputat USR_PLUS; Stoica Diana - 

deputat USR_PLUS; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR_PLUS: Todosiu Beniamin - deputat



USR_PLUS; Ungureanu Emanuel-Dumitru - deputat USR_PLUS; Wiener Adrian - deputat

USR PLUS.

Propunerea legislativă vizează completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou Titlu prin 

care se doreşte stabilirea unor finanţări pentru unele cheltuieli din sănătate. Se propune 

reinstaurarea "taxei pe viciu" şi indicarea obiectivelor de finanţare din această taxă, cum ar fi 

finanţarea programelor naţionale şi a subprogramelor de sănătate şi a acţiunilor prioritare în 

vederea achiziţionării de echipamente şi aparatură medicală pentru dotarea spitalelor şi 

reabilitarea infrastructurii unor spitale. Se mai propune şi abrogarea art.56 din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 

unor termene.

Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social au avizat favorabil propunerea

legislativă.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia 

economică, industrii şi servicii au avizat negativ propunerea legislativă.

Au participat: Secretar de Stat Aurel George Mohan-Ministerul Sănătăţii; Expert superior 

Cristian Dincă - Ministerul Finanţelor Publice.

Ministerul Sănătăţii, prin punctul de vedere, nu susţine propunerea legislativă, 

în şedinţa din data de 07.06.2022, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

adopte un raport de respingere.

Comisia pentru sănătate supune spre dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, 

raportul de respingere şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin (2) din 

Constituţie.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.[7] pct.l 

din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Senatul 

este primă Cameră sesizată.
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