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AVIZ 
referitor Ia propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 95/2006 republicată 

Analizând prop unerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii 95/2006 republicată (nr.b25/1 0.02.2021), 
transmisă de Secretarul General al Senatului Cu adresa nr.XXXV1766 
din 16.02.2021  i înregistrată Ia Consiliut Legislativ cu 
nr.D78/17.02.202 1, 

CONSILIUL LEGISŁATIV 

In temeiul art.2 alin.(1) Jit.a) din Legea nr.73/I993, republicată şi art.46(3) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente: 
1. Propunerea legislativă are ca object modif carea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completă.rile ulterioare. Intervenţiile legislative vizează, 

potrivit Bxpunerii de motive, reglementarea alacaţiei de hrană în 
unităţile spitaliceşti şi procedura de stabilire a acesteia. 

Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă se încadrează 

în categoria legilor ordinare, jar în aplicarea art.75 alin.(1) din Constituţia 

Romniei, republicată, prima Camera sesizată este Senatul. 
2. Intrucât propunerea legislativă are implicaţii asupra bugetului 

de stat, este obligatorie solicitarea unei informări din partea 
Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin.(1) din 
Constituţia României. 

Totodată, suet incidence prevederile art. 15 alin.(1) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare referitoare Ia obligativitatea întocmirii unei fide financiare, 
cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.21 din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr.691201 0, republicată. 



3. Precizăm că Expunerea de motive nu respectă structura 
instrumentului de prezentare şi motivare, prevăzută la art.3 1 din Legea 
nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
neprezentând referiri la motivul emiterii actului normativ, respectiv 
cerinţele care reclamă intervenţia normativă, la impactul 
socioeconomic (efectele asupra mediului macroeconomic, de afaceri, 
social, asupra mediului înconjurător, inclusiv evaluarea costurilor şi 

beneficiilor), impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
impactul asupra sistemului juridic, consultările derulate în vederea 
elaborării proiectului de act normativ, activităţile de informare publică 

privind elaborarea şi implementarea acestuia. 
Totodată, constatăm necorelarea între soluţiile legislative 

preconizate în prezenta propunere legislativă şi informaţiile cuprinse în 
instrumental de prezentare şi motivare, în care se menţionează că „am 
reglementat noţiunea de alocaţie de /irană, am considerat că acest dept 
al pacientului asigurat trebuie prevăzut în mod expres în contractului 
cadru multianual la cage fac referire dispoziţiile art.229 din Legea 
95/2006". 

In acest Sens, semnalăm că drepturile pacientului sunt prevăzute în 
Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 

asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ 
asupra căruia nu se intervine prin prezenta propunere legislativă. 

Precizăm că, potrivit considerentelor exprimate în Decizia Curţii 

Constituţionale nr.682 din 27 iunie 2012, „dispoziţiile art. 6 din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată [...]' 
cu modifzcările şi completările ulterioare instituie obligaţia 

fundamentării actelor normative. [...]. Lisa unei fundamentări 

temeinice a actului norm ativ în discu,tie determină, [...], încălcarea 

prevederilor din Constituţie cuprinse în apt. l aim . (S) f...]". 
4. Referitor la soluţiile preconizate, menţionăm că, potrivit 

dispoziţiilor art.61 alin.(2) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, „Prevederile modificate sau 
cage coinpletează actul normativ trebuie să se integreze armonios în 
actul supus modificării on completării, asigurându-se unitatea de stil 
şi de terminologie, precum şi succesiunea normală a articolelor". 
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În acest sens, semnalăm că soluţiile legislative referitoare la 
alocaţia de hrană, nu se încadrează tematic în cuprinsul Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care reglementează cadrul 
general în domeniul sănătăţii. 

Astfel, precizăm că, potrivit art.167 alin.(1) din Legea 
nr.95/2006, republicată, Cu modificările şi completările ulterioare, 
„Ministerul Sănătăţii reglementează şi aplică măsuYi de creştere a 
eficienţei şi calităţii serviciilor medicale şi de asigurare a accesului 
echitabil al populaţiei la serviciile medicale ". 

Totodată, potrivit art.166 alin.(1) şi (2) din acelaşi act normativ, 
„spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, 
cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, 
conform normelor aprobate prim ordin al ministrului sănătăţii", şi 

„spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului 
medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, 

alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru 
acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor." 

Menţionăm că normele la care face referire art. 166 alin.(1) au 
fost aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.961/2016 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia psi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice psi private, tehnicii de lucru şi 

interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de 
curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia 

mâinilor, in funcţie de nivelul de Disc, metodelor de aplicare a 
dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul cage urmează să fie 
tratat ,si a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de 
sterilizare, cu modificările ulterioare. 

In plus, precizăm că potrivit art.229 alin.(1) şi (2) din actin 
normativ de bază, „asiguraţiz au dreptul la un packet de servicii de 
bază în condiţiile prezentei legi ", iar „drepturile prevăzute la aim . (1) 
se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, cage se 
elaborează de CNÁS în urma negocierii cu Colegiul Medicilor din 
România, denumit în continuare CMR, Colegiul Medicilor 
Stomatologi din România, denumit în continuare CMSR, Colegiul 
Farmacitiior din România, denumit in continuare CFR, Ordinul 
Ásistenţiior Medicali Generaliti, Moaeior şi Ásistenţiior Medicali 
din România, denumit în continuare OÁMGMÁMR, Ordinul 
Biochimitilor, Biologilor şi Chimitilor, denumit în continuare 
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OBBC, precum şi în urma consultării cu organizaţiile patronale, 
sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical. 
Proiectul se avizează de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă pYin 

lwtărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a legii bugetului de stat pentru anul în cage urmează să se 
aprobe un nou contact-cadNu. " 

De asemenea, conform art.229 alin.(4) din acelaşi act normativ, 
,,CNAS va elabora norme metodologice de aplicaYe a contractului-
cadru, în urma negocierii cu CMR, CFR, CMSR, OÁMGMÁMR, 
OBBC, precum şi cu consultarea organizaţiilor patronale, sindicale şi 

profesionale reprezentative din domeniul medical, cage se aprobă 

anual pain ordin al fninistrului sănătăţii şi al preşedintelui CNÁS, în 
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de 
stat pentru anul pentru cage se aprobă voile norme metodologice. 
Pentru primul an de valabilitate a botărârii Guvernului de aprobare a 
contractului-cadru, normele metodologice intră în vigoare odată cu 
1'zotărârea Guvernului prevăzută la aim . (2)." 

Menţionăm că, în prezent, contractul-cadru care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.140/2018, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

In acest sens, semnalăm că, într-o situaţie similară, Curtea 
Constituţională a reţinut în considerentele Deciziei nr.494/2013 că 

„acceptarea ideii potrivit căreia Parlamentul îi poate exercita 
cojnpetenţa de autoritate legiuitoare în mod discreţionar, oricând şi în 
once condiţii, adoptând legi in domenii cage aparţin în exclusivitate 
actelor cu caracter mnf"alegal, administrativ, ar echivala cu o abatere 
de la prerogativele constituţionale ale acestei autorztăţi consacrate de 
apt. 61 aim . (1) din Constituţie şi transformarea acesteia în autoritate 
pubiică executivă", iar în considerentele Đeciziei nr.777/2017 a arătat 

că „Parlamentul, arogându-şi competenţa de legiferare, în condiţiile, 

domeniul şi cu jinaiitatea urmărite, a încălcat principiui separaţiei şi 

echilibrului puterilor în scat, consacrat de apt. l 
aim . (4) din 

Constitu,tie, viciu cage afectează legea in ansamblu. ". 
Menţionăm că Ministerul Sănătăţii, este autoritatea competentă 

în domeniul sănătătii. 
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De asemenea, precizărn că, de lege lata, alocaţia de hrană este 
re2lementată în Hotărârea Guvernului nr.429/2008 privind nivelul 
alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare 
publice, cu modificările ulterioare. 

Astfel, potrivit art. l din actin normativ menţionat, „începând cu 
luna mai 2008, nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile 
colective din unităţile sanitare publice este cel prevăzut în anexa cage 
face pate integrantă din prezenta hotărâre". 

Totodată, precizăm că, în anexa la Hotărârea Guvernului 
nr.429/2008, cu modificările ulterioare, este stabilit nivelul alocaţiei 

de hrană pentru fiecare categoric de pacienţi în funcţie de 
afectiunile acestora. 

De asemenea, semnalăm că, potrivit notei de subsol din finalul 
anexei menţionate, „nivelul alocaţiilor de hrană cuprinse în prezenta 
anexă este maximal; acesta poate Ji majorat pain lwtărâri ale 
autoritătilor deliberative ale unitătiloY administrativ-teritoriale 
pentru spitalele din subordinea acestora, Cu suportarea de către 

acestea, din bujietele proprii, a cheltuielilor suplimentare, precum şi 

la solicitarea persoanelor tizice beneficiare, cage von suporta 
cheltuielile suplimentare coresp unzătoare ". 

Ca urmare, considerăm că soluţia legislativă propusă nu ar 
trebui promovată sub forma lcgii, ca act juridic al Parlamentului, ci 
grin intervenţii asupra Hotărârii Guvernului nr.429/2008, cu 
modificările ulterioare, care reglementează aspectele referitoare la 
nivelul alocaţiilor de hrană din unităţile spitaliceşti sau prin hotărâri 

ale autoritătilor deliberative ale unitătilor administrativ-teritoriale 
pentru spitalele din subordinea acestora. 

5. Faţă de cele mai sus menţionate, apreciem că soluţia 

legislativă preconizată ar trebui reconsiderată în totalitate, în vederea 
respectării dispoziţiilor legale, întrucât, în forma prezentată, aceasta nu 
poate fi promovată. 

Bucureşti 

Nr. /ĺć2,, ĺĺ ‚ :~. ~i~1 d. 
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L. nr. 95/2006 M. Of. nr. 372/28 apr. 2006 

Lege privind reforma în domeniul sănătăţii 

I republicare Cu 
renumerotare 

2 rectificare 

3 modifîcări prin L. nr. 260/2015 M. Of. nr. 825/5 nov. 2015 
Lege privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

M. Of. nr. 652/28 aug. 2015 
Lege privind reforma în domeniul sănătăţii 

RECTIFICARE 

M. Of, nr. 732/30 sep. 2015 

4 modificări prin L. nr. 265/2015 M. Of. nr. 836/9 nov. 2015 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative 

5 modificări prin L. nr. 294/2015 M. Of. nr. 885/26 nov. 2015 
Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sănătăţii 

6 modificări prin O.U.G. nr. 67/2015 M. Of. nr. 986/31 dec. 2015 
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut 
la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
sănătăţii 

aprobată cu modificări prin L. nr. 67/2016 M. Of. nr. 304/20 apr. 2016 

7 modificări prin O.U.G. nr. 5/2016 M. Of. nr. 189/14 mar. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată prin L. nr. 192/2016 M. Of. nr. 860/28 oct. 2016 

8 modificări prin L. nr. 67/2016 M. Of. nr. 304/20 apr. 2016 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III 
din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

9 modificări prin L. nr. 113/2016 M. Of. nr. 411/31 mai 2016 
Lege pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii 

în loc de "Agenţia Naţională de Transplant 
Bucureşti " se va citi "Agenţia Naţională de 
Transplant" 

modifică art. 529 alin. (5) 

aprobă cu modificări O. U. G. nr. 68/2014 

modifică art. 449 alin. (3), art. 622 alin. (3) 
abrogă art. 449 alin. (4) 

prorogă termenul prevăzut la art. III din L. 
nr. 91/2015 (cu ref la art. 788 alin. (2) din 
L. nr. 95/2006, cu modiicările şi 

completările ulterioare), până la data de 31 
martie 2016 

modifică art. 224 alin. (2) /it. g), art. 225 
/it. c), art. 230 alin. (2) /it. c), art. 249 alin. 
(2), art. 266 alin. (3), art. 328 alin. (2), art. 
330 şi art. 337 alin. (2); 
introduce alin. (4) la art. 249 

prorogă termenul prev. la art. III din L. nr. 
91/2015(cu ref la art. 788 alin. (2) din L. 
nr. 95/2006, cu modifzcările şi completările 

ulterioare), până la 31 dec. 2016 

modifică art. 391 alin. (8) 
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10 modifîcări prin O.U.G. nr. 36/2016 M. Of. nr. 489/30 iun. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată Cu modificări prin L. nr. 45/2017 M. Of. nr. 229/4 apr. 2017 

II modificări prin O.U.G. nr. 45/2016 M. Of. nr. 684/2 sep. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată Cu modificări prin L. nr. 48/2017 M. Of. nr. 239/6 apr. 2017 

12 rn odificări prin G.U.G. nr. 59/2016 M. Of. nr. 768/30 sep. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 890 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

respinsă prin L. nr. 10/2017 M. Of. nr. 157/2 mar. 2017 

modifică art. 27 alin. (4) şi (6); 
introduce art. 26 1 

modifică art. 207, art. 377 alin. (1), art. 
377 alin. (3) /it. d) şi e), art. 383 alin. (1), 
art. 384 alin. (2) lit. d), art. 386 alin. (2), 
art. 394 alin. (3) şi (4), art. 395, art. 402 
alin. (2) lit. J, art. 404, art. 406, art. 407 
alin. (1), art. 412 alin. (4), menţiunea de 
după art. 475 privind transpunerea 
normelor Uniunii Europene, art. 478 alin. 
(2) lit. d) şi e), art. 493 alin. (3)-(5), art. 
500 alin. (2) lit. J), art. 502, art. 504, art. 
505 alin. (1), menţiunea de după art. 562 
privind transpunerea normelor Uniunii 
Europene, art. 564 alin. (2) /it. e), art. 568 
alin (1) /it. e)-g), art. 568 alin. (3), art. 579 
alin. (3) şi (4), art. 580 şi menţiunea de 
după art. 651 privind transpunerea 
normelor Uniunii Europene; 

introduce lit. g) la art. 376 alin. (1), alin. 
(1 _I) la art. 383, alin. (2_I) la art. 384, 
alin. (11)-(13) la art. 386, alin. (4) la art. 
386, art. 387_i -387 5, alin. (3_I) şi (3_2) 
la art. 394, art. 395_1, art. 396_1, art. 
396 2, aim . (4) la art. 402, alin: (4) la art. 
410, art. 410_i, art. 4102, art. 411_i, 
seciiunea a 4-a cu art. 411_2 -411 9, alin. 
(1 _I), (i_2) şi (4) la art. 470, aim . (1 _I), 
(1_2) şi (4) la art. 485, aim . (31)/a art. 
493, art. 493_1, art. 494_1, art. 494_2, 
alin. (4) la art. 500, art. 508_1, art. 508_2, 
art. 5091, secţiunea a 4-a cu art. 509_2-
5099, alin. (1 _I) la art. 561, lit. h) j) la 
art. 568 alin. (1), alin. (4) la art. 568, alin. 
(3_I) şi (3_2) la art. 579, art. 580_1, alin. 
(1_I) şi alin. (3)-(6) la art. 581, secţiunea a 
3-a cu art. 582_i -582 9, art. 585_1, 
secţiunea a 4-a cu art. 585__2-585 5, lit. 
d_1) la art. 589 şi alin. (1 _I) la art. 646; 

abrogă art. 378 şi art. 585 alin. (3) 

modifzcă art.890 

13 modi f icări prin L. nr. 192/2016 M. Of. nr. 860/28 oct. 2016 aprobă O. U. G. nr. 5/2016 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 
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14 modifcări prin L. nr. 19812016 M. Of. nr. 892/8 nov. 2016 

15 modificări prin 

16 modificări prin 

17 modificări prin _ 

18 modificări prin 

19 mOdificâri prin 

20 modificări prin 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea art. 
6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea 
continuităţii asistenţei medicate primare prin centrele de 
permanenţă 

O.U.G. nr. 79/2016 M. Of. nr. 938/22 nov. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

L. nr. 2/2017 M. Of. nr. 36/12 ian. 2017 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

L. nrr. 10/2017 M. Of. nr. 157/2 mar. 2017 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

L. nr. 45/2017 M. Of. nr. 229/4 apr. 2017 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

L. nr. 48/2017 M. Of. nr. 239/6 apr. 2017 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

L. nr. 108/2017 M. Of. nr. 385/23 mai 2017 
Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

modifică art. 199; 
introduce alin. (6_i) la art. 193 

modifică art. 16 alin. (3), art. 118 alin. (3), 
(8) şi (13), art. 118 alin. (15) /it, a), art. 
118 al in. (16) şi (17), art. 176 alin. (6) şi 
(7), art. 178, art. 181 alin. (4) şi (9), art. 
182 alin. (1), art. 184 alin. (1) lit. b), c), J), 
h) şi m), art. 185 alin. (1), (5) şi (7), art. 
185 alin. (9), (10) şi (15), art. 187 alin. 
(13), art. 188, art. 206, art. 249 alin. (4), 
art. 803 lit. c),referirile la „serviciile de 
ambulanţă judeţeneşi al municipiului 
Bucureşti"se 

inlocuiesc cu „serviciile de ambulanţă 

judeţene şi Serviciul 
de Ambulantă Bucuresti Ilfov "; 

introduce lit. a_I) la art. 118 alin. (15), 
/it. d) şi e) la art. 118 alin. (15), alin. (18) -
(20) la art. 118, lit. r) la art. 184 alin. (1), 
alin. (3) la art. 184, alin. (71)/a art. 185; 

abrogă art. 176 alin. (3) 

modifică art. 222 alin. (3) lit. e), art. 222 
alin. (4), art. 224 alin. (2) lit. g), art. 266 
alin. (3), art. 269 alin. (1) /it. b) şi art. 277 
alin. (2); 
abrogă art. 268 alin. (2)-(4) 

respinge O. U.G. nr. 59/2016 

abrogă art. 26_i 

modifică art. 410_1 alin. (2), art. 508_1 
alin. (3) şi art. 585_1 alin. (4) 

modifică art. 800 alin. (2) 
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21 compietat prin L. nr. 110/2017 M. Of. nr. 389/24 mai 2017 
Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2011 

22 modificări prin L. nr. 185/2017 M. Of. nr. 599/26 iul. 2017 
Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate 

23 modificărÎ prÎn O.U.O. nr, 88/2017 M. Of. nr. 974/7 dec. 2017 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată prin L. nr. 18/2019 M. Of. nr. 33/11 ian. 2019 

introduce lit. m) /a art. 7şi /it. Z) la art. 16 
a/in. (1) 

abrogă art.173 a/in. (2) - (10), art. 174 şi 

art. 175 

modifzcă art. 220 a/in. (2), art. 222 aim . (1) 
lit. e), art. 223 a/in. (1), art. 224, art. 225 
lit. c), art. 228, art. 229 a/in. (4), art. 265 
a/in. (1) lit, a), a/in. (2), (3) şi (5), art. 266 
a/in. (4), art. 270, art. 337 a/in. (1), art. 
347/it. h) $ art. 351 a/in. (2); 

introduce a/in. (1_I) la art. 223, a/in. (3)-
(5) la art. 243, a/in. (5) la art. 249, /it. a_I) 
la art. 265 a/in. (1), a/in. (1_I) şi (3) la art. 
337 şi a/in. (3) la art. 351; 

abrogă art. 222 a/in. (3) /it. e) şi a/in. (4), 
art. 232 a/in. (2) şi (3), art. 266 a/in. (3), 
art. 267 aim . (1) şi (3), art. 268 a/in. (1) şi 

art. 269 
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24 modificări prin 

25 modificări prin 

O.U.G. nr. 8/2018 M. Of. nr. 190/1 mar. 2018 
Ordonanţă de urgentă privind reglementarea unor măsuri in 
domeniul sănătăţii ' 

O.U.G. nr. 18/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 
Ordonanţă de urgentă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

aprobată Cu completări prin L. nr. 145/2018 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 

26 completat prin O.U.G. nr. 30/2018 M. Of. nr. 346/20 apr. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri in 
domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte 
normative 

aprobată cu modificări prin L. nr. 260/2018 M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 

modifică art. 4 a/in. (1) lit. g), art. 16 a/in. 
(1) /it. g), titlul cap. IV din titlul I, art. 26 
a/in. (1), art. 55 lit. e), art. 58 a/in. (3), art. 
92 aim . (1) lit. l), art. 99 a/in. (2), art. 118 
a/in. (3), art. 170 a/in. (1) /it, a), art. 176 
a/in. (4), art. 185 a/in. (5), art. 187 a/in. (9) 
şi (11), art. 221 aim . (1) lit. i), art. 241, art. 
244 a/in. (2), art. 267 a/in. (2), art. 322, 
art. 347/it. h), art. 699 pct. 17 şi 19, art. 
784, art. 800 a/in. (1) şi (8), art. 803 partea 
introductivă şi /it. c), art. 804 a/in. (2), art. 
809, art. 814 a/in. (4), art. 875; 

introduce art. 6 1, /it.c) la art. 11, a/in. 
(2_I) -('24)/a art. 16, /it. d) la art. 27 a/in. 
(3), lit. a_I) la art. 170 a/in. (1), a/in. (3) la 
art. 170, a/in. (3) la art. 171, a/in. (10) la 
art. 176, a/in. (7) la art. 177, art. 183 _1, 
/it. s) şi ş) la art. 184 a/in. (1), /it. d_1) -
d 3) la art. 193 a/in. (7), a/in. (8) la art. 
193, /it. l) la art. 221 a/in. (1), a/in. (2_I) / 
art. 267, pct. 41-43 /a art. 699, art. 701_i, 
art. 761_i - 76123, art. 769 1, art. 
769_2, a/in. (2_I) - (2_4) la art. 804, a/in. 
(2_1) - (2_4) la art. 857, /it. e) şi J) la art. 
857 a/in. (8) şi art. 9261, 

abrogă art. 203 a/in. (1); 
în cuprinsul legii, sintagma „ dispozitive 

medicale" se înlocuieşte cu sintagma 
„dispozitive medicale, tehnologii şi 

dispozitive asistive "; 

modifică art. 222, art. 224 a/in. (1) /it, a), 
Ii) şi n), art. 267 a/in. (2) şi (2_I), art. 268 
a/in. (5), art. 313 /it. a) si b); 

introduce a/in. (12)/a art. 223, a/in. 
(1 _I) la art. 224, a/in. (2_2) - (2_4) la art. 
267, a/in. (5) - (7) la art. 322; 

abrogă art. 312 /it. a) şi b) 

introduce a/in. (2_I) /a art. 193 
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27 modificări prin O.U.G. nr. 42/2018 M. Of. nr. 446/29 mai 2018 

Ordonanţă de urgenţă privind eficientizarea activităţii Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată Cu modificări prin L. nr. 339/2018 M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018 

28 completat prin 

29 'modificări prin 

L. nr. 128/2018 M. Of. nr. 500/19 iun. 2018 
Lege pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

L. nr. 198/2018 M. Of. nr. 646/25 iul. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul asigurării pentru accidente de muncă 

30 adrnisă excepţie D.C.C. nr. 498/2018 M. Of. nr. 650/26 iul. 2018 
de neconst. prin Decizia nr. 498 din 17 iulie 2018 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (2) şi (3), 
precum şi a sintagmei "sistemul dosarului electronic de 
sănătate al pacientului" din cuprinsul art. 280 alin. (2) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

31 modificări prin D.C.C. nr. 498/2018 M. Of. nr. 650/26 iul. 2018 
Decizia nr. 498 din 17 iulie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (2) şi (3), 
precum şi a sintagmei "sistemul dosarului electronic de 
sănătate al pacientului" din cuprinsul art. 280 alin. (2) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

32 completat prin O.U.G. nr. 95/2018 M. Of. nr. 959/13 nov. 2018 

Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 159 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată prin L. nr. 92/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019 

33 modificări prin L. nr. 260/2018 M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative 

modifică art. 172 alin. (10); 
introduce art. 172_i 

introduce alin. (5) la art. 386 

modifică art. 224 alin. (11); 
introduce /it. q) la art. 224 alin. (1) 

art. 30 alin. (2) şi (3), precum şi sintagma 
„sistemul dosarului electronic de sănătate 

al pacientului " din cuprinsul art. 280 alin. 
(2) 

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
30 alin. (2) şi (3), precum şi dispoziţia din 
cuprinsul art. 280 alin. (2) ce cuprinde 
sintagma „sistemul dosarului electronic de 
sănătate al pacientului " (termenul se 
împlineşte la 8 septembrie 2018) după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie 

introduce alin. (2_1) la art. 159 

modifică art. 193 alin. (2_I) 

34 'modificări prin O.U.G. nr. 109/2018 M. Of. nr. 1062/14 dec. 2018 modifică art. 222 alin. (3), art. 244 alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (2), art. 267 alin. (2_2) şi art. 386 alin. (5); 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii introduce alin. (6) la art. 249 

35 -modificări prin L. nr. 329/2018 M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018 
Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii 

modifică art. 249 alin. (3) partea 
introductivă; 

abrogă art. 249 alin. (4) 
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36 modificări prin L. nr. 339/2018 M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii 

aprobă cu modificări O. U G. nr. 42/2018 şi 

modifzcă art. 172_I aim . (1) 

37 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 abrogă art. 367-375 
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene 

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

38 modificări prin L. nr. 359/2018 M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 
Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 

39 modificări prin L. nr. 18/2019 M. Of. nr. 33/11 ian. 2019 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

40 modificări prin L. nr. 35/2019 M. Of. nr. 54/21 ian. 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

41 modificări prin L. nr. 45/2019 M. Of. nr. 192/11 mar. 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

modifică art. 185 aim . (13), art. 391 alin. 
(1) 

aprobă O. U. G. nr. 88/2017 

modifică art. 478 aim . (2) /it, a) şi art. 530 
alin. (2); 
in tot cuprinsul legii, sintagma ,,medic 
dentist" se inlocuieş'te cu sintagma „medic 
stomatolog ", sintagma „ Colegiul Mediciloy 
Dentişti din România" se inlocuieşte cu 
sintagma „ Colegiul Medicilor Stomatologi 
din România ", iar sintagma „ CMDR " se 
inlocuieşte Cu sintagma „ CMSR "; 
introduce art. 488_i 

modifică art. 30 alin. (2) şi (3), art. 280 
alin. (2) şi art. 330; 
introduce lit. e) la art. 222 alin. (1), alin. 
(3) - (7) la art. 295 şi titlul IX _1 cu art. 
346_i - 346_12 

, 
42 modificări prin O.U.G. nr. 26/2019 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019 modifică art. 267 alin. (2_3) 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

43 comp[etat prin O.U.G. nr. 27/2019 M. Of. nr. 328/25 apr. 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 230 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată cu modificări prin L. nr. 250/2019 M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019 

44 modificări prin L. nr. 73/2019 M. Of. nr. 333/2 mai 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătă~ii 

introduce alin. (2_1) - (2_3) la art. 230 

modifică art. 75 alin. (2); 
introduce alin. (3) la art. 75 
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45 modificări prin 

46 modificări prin 

47 modificări prin 

48 modificări prin 

49 completat prin 

L. nr. 92/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019 aprobă O. U. G. nr. 95/2018 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

L. nr. 108/2019 M. Of. nr. 419/29 mai 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

L. nr. 1`34/2019 M. Of. nr. 587/17 iul. 2019 
Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative 

O.G. nr. 9/2019 M. Of. nr. 668/9 aug. 2019` 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe 
guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal- 
bugetare 

L. nr. 165/2019 M. Of. nr. 811/7 oct. 2019 
Lege pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

50 modificări prin L. nr. 186/2019 M. Of. nr. 848/18 oct. 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 

51 completat prin 

52 modificări prin 

O.U.G. nr. 74/2019 M. Of. nr. 997/11 dec. 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

modifică art. 391 alin. (3); 
introduce art. 387_6 

înlocuieşte sintagma „Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale" cu sintagma „Agenţia Naţională 

a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale din România ", iar sintagma 
„ANMDM'; cu „ANMDMR ". 

modifică art. 16 alin. (1) lit. e), art. 54 lit. 
d), art. 220 alin. (2), art. 386 alin. (5), art. 
876 şi art. 893; 
introduce alin. (4)-(5) la art. 16, art. 58_1, 
alin. (31)/a art. 165, /it. m) la art. 221 
alin. (1), /it. a_2) la art. 265 alin. (1), alin. 
(6) la art. 386, /it. z) $ aa)-ae) la art. 875 
alin. (1), art. 875_1 - 875_4 şi art. 876_i 

introduce alin. (2)-(4) la art. 234 

modifică art. 225; 
introduce art. 225_i 

introduce lit.c) la art. 169 alin. (4), art. 
200_i 

L. nr. 250/2019 M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019 modifică art. 230 alin. (2_2) 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

53 modificări :prin L. nr. 256/2019 M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019 
Lege pentru modificarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

modifică art. 320 alin. (1) 
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54 modificări prin O.U.G. nr. 25/2020 M. Of. nr. 109112 feb. 2020 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

55 completat prin L. nr. 65/2020 M. Of. nr. 428/21 mai 2020 
Lege pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

56 cUi'riplE,tc`alt prin O.U.G. nr. 80/2020 M. Of. nr. 440/26 mai 2020 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul sănătăţii 

57 adrnisă excepţie D.C.C. nr. 818/2019 M. Of. nr. 561/29 iun. 2020 
de neconst. prin Decizia nr. 818 din 5 decembrie 2019 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a sintagmei "precum şi daune 
sănătăţii propriei persoane" din cuprinsul art. 320 alin. (1) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

58 admisă excepţie- D.C.C. nr. 458/2020 M. Of. nr. 581/2 iul. 2020 
de neconst. prin Decizia nr. 458 din 25 iunie 2020 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 8 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 
privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei 

59 modificări prin D.C.C. nr. 458/2020 M. Of. nr. 581/2 iul. 2020 
Decizia nr. 458 din 25 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 8 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 
privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei 

60 modificări prin D.C.C. nr. 229/2020 M. Of. nr. 602/9 iul. 2020 
Decizia nr. 229 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

61 nripdificări prin L. nr. 162/2020 M. Of. nr. 698/4 aug. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români 

modifzcă art. 48 alin. (2) lit. b), art. 52 alin. 
(2) /it. c), art. 248 alin. (1) lit. e), art. 249 
alin. (3), art. 298 alin. (1), art. 320 alin. (1) 
introduce aim . (2_I) la art. 52, alin. (1_I) 

la art. 58_l, alin. (2_1) şi (2_2) la art. 111, 
alin. (3_I) şi (3_2) la art. 111, alin. (2_4) 
la art. 230 

introduce lit. j9 la art. 135 alin. (3) 

introduce alin. (2_I) şi (2_2) la art. 249 

sintagma „precum şi daune sănătăţii 
propriei persoane " din cuprinsul art. 320 
alin. (1) 

art. 25 alin. (2) teza a doua 

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
25 alin. (2) teza a doua (termenul se 
împlineşte la data de 15 august 2020) după 

care operează prevederile art. 147 din 
Constitutie 

, 

suspendă pentu 45 de zile dispoziţiile 

O. U G. nr. 25/2020, în ansamblul său 
(termenul se împlineşte la 22 august 2020), 
după care operează prevederile art. 145 
din Constituţie 

modJiică art. 338 alin. (4) şi (5) 

La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la cartes de 
alegător se abrogă. 
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62:mod1ficăr1 prin O.U.G. nr. 145/2020 M. Of. nr. 776/25 aug. 2020 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

63 mod ificări prin L. nr. 205/2020 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

64 modificări prin O.U.G. nr. 196/2020 _  - -  -- _ 

modifzcă art. 48 alin. (2) /it. b), art. 237 
alin. (4), art. 248 alin. (1) /it. e), art. 249 
alin. (3), art. 278, art. 293 alin. (2) v,i (3), 
art. 298 alin. (1) şi (3), art. 320 alin. (1); 
introduce alin. (2_5) la art. 230, alin. 
(11)/a art. 248, alin. (6) la art. 276, alin. 
(4) - (10) /a art. 293, art. 293_l, a/in. (ii) 
şi alin. (3_I) - (3_3) la art. 298, alin. (6) - 
(9) /a art. 298, art. 298_i, a/in. (1 _I) /a 
art. 339 

~ modifică art. 165 alin. (1) şi art. 178 alin. 
(1) /it. J; 
introduce alin. (1 _1)-(1 _3) la art. 165 

M. Of. nr. 1108/19 novr 2020 modifică art. 100 alin. (6); _ _. _-   _  .:. _ _  _  _.. _ : 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce art. 30_I - 30_11 şi aim . (5_I) /a 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii art. 100 

65 'modif1căr1 prin O.U.G nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 ! modifică art. 165 alin. (i_2) 
' Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene 

66 modificări prin O.U.G. nr. 12/2021 M. Of, nr. 192/25 feb. 2021 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

modifică art. 187 aim . (10) /it. c) şi d), art. 
282 alin. (1) /it. e), art. 287 alin. (2) şi (3), 
art. 425 alin. (2) şi (4), art. 429 alin. (1), 
art. 434 alin. (3), art. 437 alin. (4), art. 443 
alin. (1); 
introduce aim . (4) la art. 41, /it. g) şi h) la 

art. 187 alin. (10); 
în tot cuprinsul titlului VIII, sintagma 

„ vicepreşedinte " se înlocuieşte cu sintagmG 
„ vicepreşedinţi " 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul ... 
 .-"-

H.G. nr. 14012018 M. Of. nr. 270/27 mar. 2018 

Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 

modificări grin 

2 modificări prin 

3 modificări prin 

4 modificări prin 

5 modificări prin 

6 modificări prin 

H.G. nr. 458/2018 M. Of. nr. 539/28 iun. 2018 
Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii şi pentru prorogarea unor 
termene 

H.G. nr. 458/2018 M. Of. nr. 539/28 iun. 2018 
Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii şi pentru prorogarea unor 
termene 

H.G. nr. 537/2018 M. Of. nr. 823/18 iui. 2018 
Hotărâre privind modificarea unor acte normative referitoare la 
Programul pentru compensarea Cu 90% a preţului de referinţă 
al medicamentelor pentru pensionari 

H.G. nr. 989/2018 M. Of, nr. 1067/17 dec. 2018 
Hotărâre privind abrogarea alineatului (4) al articolului 84 din 
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019 şi pentru prorogarea unor termene 

H.G. nr. 142/2019 M. Of. nr. 220/21 mar. 2019 
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru 
prorogarea unor termene 

H.G. nr. 416/2019 M. Of. nr. 507/21 iun. 2019 
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 şi pentru 
prorogarea unor termene 

prorogă termenele prevăzute la art. 7 lit. 
h), art. 24 lit. w), art. 42 lit. x), art. 59 /it. 
ţ), art. 72 alin. (6) partea introductivă şi 
alin. (13), art. 74 /it. n), art. 76 lit. m), art. 
92 alin. (1) lit. ag), art. 119 lit. u), art. 130 
lit. ţ), art. 141 lit. u), art. 149 alin. (4), art. 
152 lit. I) şi art. 154 lit. n) din anexa nr. 2 
până la data de 1 ian. 2019 

modifzcă anexa nr. 2 

modifică anexa nr. 2 

modifzcă anexa nr. 2; 
prorogă până la data de 31 martie 2019 
termenele prevăzute la art. 7/it. h), art. 24 
lit. w), art. 42 /it. x), art. 59 lit. ţ), art. 72 
alin. (6) partea introductivă, alin. (7), (10) 
şi (13), art. 74 lit. n), art. 76 /it. m), art. 92 
alin. (1) lit. ag), art. 119 lit. u), art. 130 lit. 
ţ), art. 141 /it. u), art. 149 alin. (4), art. 152 
/it. I) şi art. 154 /it. n) dzn anexa nr. 2 

modifică anexa nr. 2; 
prorogă până la data de 1 iulie 2019 
termenele prevăzute la art. 7/it. h), art. 24 
/it. w), art. 42 /it. x), art. 59 /it. ţ), art. 72 
alin. (6) partea introductivă, alin. (7), (10) 
si (13), art. 74 lit. n), art. 76 /it. m), art. 92 
alin. (1) lit. ag), art. 119 lit. u), art. 130 /it. 
ţ), art. 141 lit. u) şi art. 152 lit. l)  din anexa 
nr. 2 

modifică anexa nr. 2; 
prorogă până la data de 31 decembrie 
2019 termenele prevăzute la art. 7/it. h), 
art. 24 /it. w), art. 42 lit x), art. 59 lit. ţ), 
art. 72 alin. (6) partea introductivă, alin. 
(7), (10) psi (13), art. 74 /it. n), art. 76/it. 
m), art. 92 alin. (1) /it. ag), art. 119 lit. u), 
art. 130 /it. ţ), art. 141 /it. u), art. 149 alin. 
(4), art. 152 /it. I) şi art. 154 /it. n) din 
anexa nr. 2 
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7 modificări prin 

8 modificări prin 

9 modificări grin 

'o modificări prin 

11 modificări prin 

H.G. nr. 643/2019 M. Of. nr. 712/29 aug. 2019 
Hotărâre privind modificarea unor acte normative referitoare la 
Programul pentru compensarea Cu 90% a preţului de referinţă 
al medicamentelor pentru pensionari 

H.G. nr. 962/2019 M. Of. nr. 1023/19 dec. 2019 
Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019, precum şi pentru prorogarea unor termene 

H.G. nr. 252/2020 M. Of. nr. 266/31 mar. 2020 
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României 

H.G. nr. 362/2020 M. Of. nr. 372/8 mai 2020 
Hotărâre privind prelungirea termenului de aplicare a 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019, precum şi pentru prorogarea unor termene 

H.G. nr. 438/2020 M. Of. nr. 467/2 iun. 2020 
Hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 

modifică anexa nr. 2, în sensul că sintagma 
„ venituri din pensii şi indemnizaţie socială 

pentru pensionari, de până la 990 lei/lună 

inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu 
alte venituri" se înlocuieşte cu sintagma 
„venituri din pensii şi indemnizaţie socială 
pentru pensionari, de până la 1.139 
lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează 

sau nu alte venituri ". 

termenul de aplicare a hotărârii se 
prelungeşte până la data de 31 martie 
2020; 
termenele prevăzute la art. 7/it. h), art. 24 
lit. w), art. 42 lit. x), art. 59 lit. ţ), art. 72 
alin. (6) partea introductivă, alin. (7), (10) 
şi (13), art. 74 lit. n), art. 76/it. m), art. 92 
alin. (1) lit. ag), art. 119 lit. u), art. 130 lit. 
ţ), art. 141 /it. u), art. 149 alin. (4), art. 152 
/it. I) şi art. 154 /it. n) din anexa nr. 2 se 
prorogă până la data de 31 martie 2020 

termenul de aplicare se prelungeşte până la 
încetarea stării de urgenţă instituite prin 
Decretul nr. 195/2020; 
termenele prevăzute la art. 7/it. h), art. 24 
/it. w), art. 42 /it. x), art. 59 lit. ţ), art. 72 
alin. (6) partea introductivă, alin. (7), (10) 
şi (13), art. 74 /it. n), art. 76/it. m), art. 92 
alin. (1) lit. ag), art. 119 /it. u), art. 130 lit. 
ţ), art. 141 /it. u), art. 149 alin. (4), art. 152 
lit. I) şi art. 154 /it. n) din anexa nr. 2, se 
prorogă până la încetarea stării de urgenţă. 

termenul de aplicare a prevederilor se 
prelungeşte până la data de 31 decembrie 
2020; 
termenele prevăzute la art. 7/it. h), art. 24 
/it. w), art. 42 /it. x), art. 59 lit. ţ), art. 72 
alin. (6) partea introductivă, alin. (7), (10) 
şi (13), art. 74 /it. n), art. 76/it. m), art. 92 
alin. (1) /it. ag), art. 119 /it. u), art. 130 /it. 
ţ), art. 141 /it. u), art. 149 alin. (4), art. 152 
/it. I) şi art. 154 /it. n) din anexa nr. 2 se 
prorogă până la data de 31 decembrie 2020 

completează anexa nr. 2 
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12 modificări grin 

13 modificări prin 

14 cornpletat prin 

15 modificări prin 

16 modificări prin 

17 modificări prin 

H.G. nr. 730/2020 M. Of. nr. 796/31 aug. 2020 
Hotărâre privind modificarea unor acte normative referitoare la 
Programut pentru compensarea Cu 90% a preţului de referinţă 
at medicamentetor pentru pensionari 

H.G. nr. 820/2020 M. Of. nr. 898/2 oct. 2020 
Hotărâre privind modificarea şi comptetarea Hotărârii 
Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetetor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiite 
acordării asistenţei medicate, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicate în cadrul sistemutui de asigurări 
sociate de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri in domeniul programetor naţionale de 
sănătate, în contextut situaţiei epidemiotogice determinate de 
răspândirea coronavirusutui SARS-CoV-2 

modifică anexa nr. 2 

modifică anexa nr. 2; 
completează anexele nr. 1 şi 2 

Prevederile de la art. I pct. 7 şi art. II sunt apticabite până la data de 31 decembrie 2020. 

H.G. nr. 924/2020 M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020 
Hotărâre privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care regtementează condiţiile 
acordării asistenţei medicate, a medicamentelor şi a . 
dispozitivetor medicate în cadrul sistemutui de asigurări 
sociate de sănătate pentru anii 2018-2019 

H.G. nr. 1007/2020 M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020 
Hotărâre privind modificarea şi comptetarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea 
pachetetor de servicii şi a Contractului-cadru care 
regtementează condiţiite acordării asistenţei medicate, a 
medicamentetor şi a dispozitivelor medicate în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019 

H.G. nr. 1102/2020 M. Of. nr. 1259/18 dec. 2020 
Hotărâre privind prelungirea termenului de apticare a 
prevederilor Hotărârii Guvernutui nr. 140/2018 pentru 
aprobarea pachetetor de servicii şi a Contractului-cadru care 
regtementează condiţiile acordării asistenţei medicate, a 
medicamentelor şi a dispozitivetor medicate în cadrul 
sistemutui de asigurări sociate de sănătate pentru anii 2018-
2019, pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru 
completarea anexei nr. 2 Ia aceasta 

H.G. nr. 22/2021 M. Of. nr. 102/29 ian. 2021 
Hotărâre privind modificarea şi completarea cap. XVI din 
anexa nr. 2 Ia Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru 
aprobarea pachetetor de servicii şi a Contractului-cadru care 
regtementează condiţiile acordării asistenţei medicate, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicate în cadrul 
sistemutui de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019 

completează anexa nr. 2 

modifică şi completează anexa nr. 2 

Termenul de aplicare se prelungeş'te până 
la data de 31 martie 2021, termenele 
prevăzute la art. 7/it. h), art. 24 lit. w), art. 
42 lit. x), art. 59 lit. ţ), art. 92 alin. (1) lit. 
ag), art. 119 lit. u), art. 130 lit. ţ), art. 141 
lit. u), art. 149 alin. (4), art. 152 lit. I) şi 
art. 154 lit. n) din anexa nr. 2 se prorogă 
până la data de 31 martie 2021; 
introduce cap. XVI cu art. 243-251 in 

anexa nr. 2, cu aplicare incepând cu luna 
ianuarie 2021 

, modifică şi completează anexa nr. 2 
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18 modificări prin H.G. nr. 33/2021 M. Of. nr. 130/8 feb. 2021 
Hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului XVI din 
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru 
aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicate, a 
medicamentelor şi a dispozitivelor medicate in cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-
2019 

modifzcă şi completează anexa nr. 2 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul ... 
. ... . ...... ... ....y..,.... . . h ._. .. _. _ . . . _. 

H.G. nr. 429/2008 M. Of. nr. 329/25 apr. 2008 

Hotărâre privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare 
pub/ice 

' modificări prin H.G. nr. 665/2016 M. Of. nr. 750/27 sep. 2016 
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului 
nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru 
consumurile colective din unităţile sanitare publice 

2 modificări prin H.G. nr. 851/2018 M. Of. nr. 924/1 nov. 2018 
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului 
nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru 
consumurile colective din unităţile sanitare publice 

la 1 oct. 2016, modfică şi înlocuieşte anexa 

modi fică anexa 
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