
EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul propunerii legislative il constituie completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma in domeniul sanatatii prin introducerea art. 206'^! in scopul reglementarii din perspectiva 
juridica a posibilitatii organizarii concursurilor de ocupare a posturilor vacante pe parcursul 
intregului an bugetar, inclusiv in perioada ce precede aprobarea bugetului de venituri §i 
cheltuieli.

Este de retinut faptul ca odata cu intrarea in vigoare a art.IIl, alin.(l) din OUG nr. 1/2020 
privind unele masuri fiscal-bugetare §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative, 
deficitul de personal de specialitate medicala s-a accentuat. Acest fapt are implicatii negative 
atat in ceea ce priveste asigurarea serviciilor medicale contractate cu casele de asigurari de 
sanatate, cat §i cu privire la calitatea actului medical.

Totodata, in vederea intrarii in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate 
fumizorii de servicii medicale trebuie sa indeplineasca condiliile de desfa§urare a activitatii in 
conformitate cu actele normative in vigoare elaborate de Ministerul Sanatatii, iar asigurarea 
personalului de specialitate medicala, corespunzator fiecarei specialitali pe sec^ie si 
compartimente este o conditie de eligibilitate, fumizorul avand obliga^ia de a prezenta in 
dovedire copii ale documentelor prin care personalul medico-sanitar i|i exercita profesia.

Asadar, art. 206 din Legea nr. 95/2006 prevede ca in situa^ia in care spitalul public nu 
are angajat personal propriu sau personalul angajat sau este insuficient pentru acordarea 
asistentei medicale corespunzatoare structurii organizatorice, aprobate in condiliile legii, atunci 
pot fi incheiate contracte de prestari servicii pentru asigurarea acestora.

Aceasta reglementare juridica este o solutie, dar nu toate categoriile de personal medical 
implicate in acordarea asisten^ei medicale isi pot desfasura activitatea in regim independent.

Propunerea de completare a legii prin introducerea art. 206^1 vine sa corecteze acest 
cadru juridic, reglementandu-se astfel posibilitatea ca ocuparea posturilor vacante de personal 
sanitar si personal auxiliar sanitar sa se faca prin concurs organizat pe parcursul intregului an 
bugetar cu avizul consiliului de administratie si aprobarea ordonatorului principal de credite.

In acord cu prevederile legale care vizeaza, angajarea §i efectuarea cheltuielilor se 
propune, cu titlu de exceptie, ca aceste contracte de munca sa fie incheiate pe durata determinata, 
urmand ca odata cu aprobarea, in conditiile legii, a bugetului de venituri si cheltuieli, durata 
acestora sa fie stability, prin act aditional, ca fiind nedeterminata.



in concluzie, proiectul de act normativ raspunde nevoilor obiective ale spitalului public 
se creeaza cadrul legal prin care problematica deficitului de personal sa fie solutionata.

Initiator!: 
Deputat PMP 

Petru Movila

Deputat PMP
lonu^ Simionca

dana.popescu
Rectangle

dana.popescu
Rectangle



Tabel cu semnatarii propunerii legislative - Propunerea legislativa pentru completarea art. 
206 al Legii nr.95 din 2006 privind reforma in domeniul sanata|ii, republicata

Nr. Numele ^i prenumele Grupul
pariamentar

Semnatura

?rx^ 6
n

M.

Tf>rF-\

-C\n\aW'

7

T^M J Uj

r v

dana.popescu
Rectangle




