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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii
9

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 

din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 199, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:
„Art. 199. (1) Autorităţile publice locale pot participa la 

finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv 

cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi servicii, 
investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări 

cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, 
suplimentare alocaţie de hrană, în limita creditelor bugetare aprobate cu 

această destinaţie în bugetele locale.”
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2. La articolul 229, după alineatul (4) se introduc două noi 
alineate, alin. (5) şi alin. (6) cu următorul cuprins;

„(5) Cuantumul alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se 

stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii, se actualizează anual, în 

funcţie de rata inflaţiei şi nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare. 
Cheltuielile aferente alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice se 

asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate.
(6) Alocaţia de hrană poate fi suplimentată prin decizie a 

consiliului de administraţie al unităţii sanitare în condiţiile identificării 

altor surse de finanţare decât sumele provenite din contractele încheiate 

cu casele de asigurări de sănătate şi de la bugetul de stat.”

3. La articolul 232, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins;
„Alt. 232. - (1) Persoanele care nu fac dovada calităţii de 

asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal 

de servicii medicale, prevăzut de prezenta lege, şi de alocaţia de hrană 

astfel cum a fost stabilită. Modalitatea de decontare a serviciilor medicale 

pentru aceste persoane se aplică şi alocaţiei de hrană,”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iunie 2022.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată.

PREŞEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE 

SENAT r/f-

//

M-VASILE CIŢUlON-MARCEL CIOLACU FL

Bucureşti,
Nr.


