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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii (b254 din 9.06.2021), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/3217 din 15.06.2021 şi înregistrată la 

Consiliul Legislativ cu nr.D516/15.06.2021.

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.(l) lila) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
I. Propunerea legislativă are ca obiect, în fapt, completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.
Intervenţiile legislative vizează, potrivit Expunerii de motive, 

^^introducerea conceptului de ambulatoriu mobil prin intermediul 

căruia se pot acorda servicii medicale de specialitate; includerea 

activităţii de asistenţă medicală mobilă în programul normal de lucru 

al medicilor; posibilitatea efectuării în caravane a stagiilor de practică 

pentru studenţi; includerea medicilor rezidenţi şi a studenţilor în 

caravane şi colaborarea cu medicina de familie şi cu ceilalţi furnizori 

de asistenţă medicală; includerea furnizorilor de servicii conexe actului 

medical în caravanele medicale; menţionarea şi asigurarea unei surse 

de finanţare; crearea cadrului legal pentru decontarea serviciilor 

medicale acordate prin intermediul asistenţei medicale mobile; crearea 

mecanismului de colaborare între asistenţa medicală comunitară şi 

asistenţa medicală mobilă de specialitate; crearea mecanismului de 

colaborare între moaşe şi asistenţa medicală mobilă de specialitate^



Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă se încadrează 

în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art.75 alin.(l) din 

Constituţia României, republicată, prima Camera sesizată este Senatul.
Relevăm faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 

Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
2. Semnalăm că, la Consiliul Legislativ, au fost transmise pentru 

avizare, de către Secretarul General al Senatului, cu adresele nr.b278 din 

23.06.2021 şi nr.b308 din 29.06.2021, două propuneri legislativă cu 

obiect similar de reglementare, vizând intervenţii legislative asupra 

Legii nr.95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
aflate în curs de avizare.

Pentru sistematizarea legislaţiei, sugerăm dezbaterea 

concomitentă a acestor propuneri legislative, în vederea adoptării unui 

singur act normativ.
3. Referitor la Expunerea de motive, semnalăm că titlul acesteia, 

respectiv „Asistenţa medicală mobilă”, nu coincide cu cel al propunerii 

legislative, respectiv „Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”. Este necesară 

modificarea corespunzătoare,
4. La titlu, având în vedere că prezentul proiect vizează, în fapt, 

doar completarea Legii nr.95/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru exprimarea riguroasă a obiectului, se 

impune eliminarea expresiei „modificarea şi”.
5. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, propunem 

ca partea introductivă a arti să devină parte dispozitivă, cu 

următoarea formulare:
„Art.I - După articolul 140 din 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 introduce un nou titlu, Titlul „Asistenta 

medicală mobilă”, alcătuit din art.140^ - 140^^ cu următorul 

cuprins:”
Prin urmare, textul „ După Titlul V, se introduce un nou titlu, Titlu 

cu următorul cuprins:” se va elimina.
6. La textul preconizat pentru art.140^ alin.(l), pentru rigoare 

normativă, sugerăm înlocuirea sintagmei „introducerea şi 
reglementarea conceptului de asistenţă medicală mobilă” cu sintagma 

„reglementarea domeniului asistenţei medicale mobile”.
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La âlin.(2), pentru evitarea repetiţiei, este necesară eliminarea 

uneia din prepoziţiile „cu” din sintagma „zone cu cu acoperire 

deficitară”.
Totodată, semnalăm că sintagma „afecţiunilor medicale cele mai 

prevalente”, este lipsită de claritate şi predictibilitate, nefiind precizate 

care afecţiuni sunt considerate a fi cele mai prevalente. Este necesară 

revederea si reformularea acesteia.
7. La art.140^, având în vedere faptul că nu sunt definiţi termeni, 

ci doar expresii, pentru utilizarea unui limbaj juridic consacrat, 
recomandăm ca partea introductivă să fie reformulată, astfel:

„Art.140^ - In înţelesul prezentului titlu, expresiile de mai 

jos au următoarele semnificaţii:”
Pentru un spor de rigoare în exprimare, propunem reformularea 

textului preconizat pentru lit.a), astfel:
„a) ambulatoriu mobil - unitate sanitară cu caracter 

temporar, ce presupune transformarea unui spaţiu aflat la distanţă faţă 

de sediul ambulatoriului propriu-zis într-un spaţiu adecvat, pentru a 

furniza servicii medicale în regim mobil pacienţilor;” .
Pentru aceleaşi considerente, la lit.b), sugerăm eliminarea 

termenului „împreună” din sintagma „personal medical care se 

deplasează împreună cu echipamente medicale”.
8. La art.140^, semnalăm că formularea „alt personal specializat 

şi autorizat în condiţiile legii”, este prea generală. Recomandăm 

indicarea atât a categoriilor de personal avute în vedere, cât şi a actelor 

normative incidente.
Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru art.140^

lit.a).
9. La art.140'*, pentru rigoare normativă, sugerăm reformularea 

textului, astfel:
„Alt. 140"^. - în cadrul asistenţei medicale mobile, se 

acordă servicii medicale prin următoarele structuri:”
La lit.a), pentru un limbaj specific normativ, propunem înlocuirea 

termenului „conform” cu termenul „potrivit”.
Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare din proiect.
La lit.b), pentru o exprimare mai adecvată în context, 

recomandăm ca sintagma „clădiri care posedă autorizaţie sanitară de 

funcţionare” să fie redată sub forma „clădiri cu autorizaţie sanitară de 

funcţionare”.
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10. La art.140^ lita), semnalăm că formularea „potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare” este prea generală, fiind necesară 

menţionarea prevederilor avute în vedere de iniţiatori.
Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare din proiect.
La semnalăm că, în actuala formulare, norma este lipsită de 

claritate şi predictibilitate, având în vedere, pe de-o parte, faptul că nu 

se precizează ce fel de cabinete de medicină au fost avute în vedere ( a 

se vedea expresia „cabinete de medicină de precum şi”), iar pe de altă 

parte, nu sunt indicate cabinetele medicale de specialitate ( a se vedea 

expresia „alte cabinete medicale de specialitate”). Este necesară 

revederea şi reformularea corespunzătoare a textului.
11. La partea introductivă a art.140^, pentru o exprimare 

specifică sitlului normativ, propunem ca sintagma „menţionate la 

Art.140'^ şi art. Art.140^” să fie redată sub forma ”prevăzute la art.l40‘* 
şi 140®”.

Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare din proiect.
La lit.b), pentru unitate terminologică cu prevederile art. 136 

alin.(l) lit.c) şi d) din actul normativ de bază, sintagma „activităţi 

medicale în scop diagnostic şi curativ” trebuie disjunsă în două 

sintagme, respectiv „activităţi medicale curative” şi „activităţi de 

investigaţii şi diagnostic”, care vor fi marcate ca lit.b) şi c) ale 

art.140^
In considerarea acestei observaţii, literele subsecvente vor fi 

renumerotate.
La actuala lit.f), pentru unitate în redactare cu art.6 lit.h) subpct.5 

din actul normativ de bază, sintagma „programe de screening 

specializate pe diferite afecţiuni” va fi înlocuită cu sintagma „servicii 

de screening pentru depistarea precoce a bolilor”.
La actuala lit.h), este de analizat dacă expresia „educaţie pentru 

sănătate” nu ar trebui înlocuită cu expresia „educaţie medicală”, astfel 

cum este utilizată în actul normativ de bază.
Această observaţie este valabilă pentru toate situaţiile similare din

proiect.
12. La art.140^, semnalăm faptul că acesta are o structură 

neagreată de normele de tehnică legislativă.
Astfel, după marcaj este redată o parte introductivă, incompletă 

din punct de vedere gramatical şi lipsită de claritate, urmată de două 

norme identificate ca fiind alin.(l) şi (2).
Pentru respectarea exigenţelor de tehnică legislativă, este necesară 

revederea, reamenajarea şi reformularea întregului articol.
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13. La art.140^, pentru un spor de rigoare în exprimare, sugerăm 

ea sintagma „studenţii de la facultăţile de medicină generală” să fie 

redată sub forma „studenţii facultăţilor de medicină generală”.
Totodată, pentru corectitudine şi unitate terminologică, expresia 

„stomatologie şi farmacie” va fi înlocuită cu expresia „stomatologie şi 
medicină si farmacie”.

14. La art.140’ lit.b), având în vedere că structurile medicale prin 

care se pot acorda servicii medicale în cadrul asistenţei medicale mobile 

sunt cele preconizate la artHO"^ şi 140^ din prezenta propunere 

legislativă, este de analizat dacă norma de trimitere nu ar trebui să 

vizeze personalul încadrat în aceste structuri medicale, şi nu pe cel 

încadrat în structurile prevăzute la art.135 din actul normativ de bază.
15. La art.140^® alin.(l), pentru o exprimare corespunzătoare 

stilului normativ, propunem ca sintagma „mai funcţionează” din finalul 

părţii introductive, să fie înlocuită cu sintagma „îşi desfăşoară 

activitatea şi următoarele categorii de personal:”.
La lit.a), pentru corectitudine, este necesară redarea cu majusculă 

a termenului „legea” din expresia „legea nr.53/2014”.
A

In ceea ce priveşte formularea „farmacişti, cu respectarea 

competenţelor descrise la art.558”, semnalăm că respectivul articol din 

actul normativ de bază face referire la medicii stomatologi „care ocupă 

funcţii publice în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătăţii, în 

cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, în cadrul CNAS şi, respectiv, în cadrul caselor de asigurări 

de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureştr\ şi nu cuprinde 

prevederi referitoare la farmacişti şi la competenţele acestora.
Este necesară revederea normei de trimitere.
La lit.b), pentru unitate în redactare cu prevederile Ordonanţei de 

urgenţă nr.144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, sugerăm ca textul să debuteze 

sub forma: „moaşe, care îşi des^şoară activitatea în regim salarial 

şi/sau independent, aflate în colaborare cu medicul”.
Totodată, pentru corectitudinea normei de trimitere, este necesară 

inserarea sintagmei „aprobată cu modificări prin Legea nr.53/2014, 
cu modificările şi completările ulterioare” în finalul textului.

La alin.(2), pentru rigoarea exprimării, propunem ca textul să 

debuteze sub forma: „în realizarea activitătiilor de asistentă 

medicală mobilă desfăşurate prin caravanele medicale”.
De asemenea, precizăm faptul că norma de trimitere la 

„Ordonanţa de rgenţă a Guvernului nr.83/2001 privind organizarea şi
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funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice 

conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea 

nr.598/200r’, este eronată, întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2001 se referă la „transmiterea temporară a unor imobile, situate 

în municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" 

în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti”.
Astfel, pentru precizia şi corectitudinea normei de trimitere, 

sintagma „definiţi în Ordonanţa de rgenţă a Guvernului nr.83/2001” va 

fi înlocuită cu sintagma „astfel cum sunt prevăzuţi Ia art.l alin.(2) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2000”.
16. La art.l40^\ pentru evitarea repetiţiei, sugerăm eliminarea 

expresiei „în comunitate”.
Totodată, pentru unitate în redactare cu actul normativ de bază, 

termenul „consulturi” va fi înlocuit cu termenul „consultaţii”.
De asemenea, recomandăm revederea sintagmei „evenimentului 

medical”, aceasta nefiind formulată într-un limbaj specific normativ.
Aceaste observaţii sunt valabile şi pentru art.140^^.
17. La art.140^^, semnalăm că sintagma „femeile de vârstă fertilă 

care necesită acces la servicii medicale” este formulată de o manieră 

improprie stilului normativ. Este necesară revederea şi reformularea 

acesteia.
18. La art.140^^, pentru considerente de ordin gramatical, 

recomandăm ca sintagma „constau în promovarea cunoştinţelor corecte 

privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a 

aptitudinilor şi deprinderilor” să fie redată sub forma „constau în 

promovarea cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii 

şi totodată în formarea aptitudinilor şi a deprinderilor”.
19. Referitor la textul preconizat pentru art.140^^, este de analizat 

necesitatea acestuia în cuprinsul propunerii legislative, având în vedere 

faptul că reiterează, cu o altă formulare, prevederile art.l40^L
20. La art.140^, pentru un limbaj adecvat stilului normativ, 

propunem ca sintagma „din punct de vedere al resursei umane 

calificate” să fie înlocuită cu sintagma „din punct de vedere al 
personalului calificat”.

21. La art.140^^ alin.(l), pentru un spor de rigoare în exprimare, 
sugerăm inserarea sintagmei „de asistenţă medicală mobilă” după 

sintagma „care desfăşoare activitate”.
Referitor la textul preconizat pentru alin.(2), semnalăm că acesta, 

în actuala formulare, este lipsit de claritate şi predictibilitate.
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A

In acest sens, precizăm că nu reiese cu claritate dacă personalul 

medical care desfăşoară activitate de asistentă medicală mobilă în
j j

caravanele medicale va fi remunerat dublu, atât pentru activitatea din 

caravanele medicale, cât şi pentru activitatea din cadrul unităţilor 

medicale în care profesează, în condiţiile în care programul de lucru s- 

ar suprapune, sau va fi remunerat pentru programul normal de lucru, 
. indiferent dacă activitatea se desfăşoară la unitatea medicală sau în 

regim mobil, şi pentru orele suplimentare lucrate.
Apreciem că norma ar trebui completată cu dispoziţii clare în acest sens.
22. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, propunem 

eliminarea marcajului „Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale”, 
având în vedere că art.ll nu face parte din titlul nou introdus şi nu poate 

fi integrat în cuprinsul acestuia, ci reprezintă un element structural 

distinct al propunerii legislative.
23. La art.II, pentru precizia normei, propunem reformularea 

textului, astfel:
A

„Art.II. - In termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, se elaborează normele de aplicare a dispoziţiilor 

Titlului prevăzute la art.HO'* din Legea nr.95/20006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta 

lege, şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică 

în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
24. Având în vedere prevederile art.70 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem inserarea unui articol distinct în finalul propunerii legislative, 
marcat ca art.III, care să cuprindă dispoziţia de republicare a actului 

normativ, cu următoarea formulare:
„Art.111- Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, 
nr.652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare.”

ACHE
Bucureşti 

Nr.5 56/12.07.2021
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/)05^f€EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 372/28 apr. 2006L. nr. 95/2006

Lege privind reforma în domeniul sănătăţii

^ republicare cu 
renumerotare

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

2 rectificare M. Of. nr. 732/30 sep. 2015 in loc de "Agenţia Naţională de Transplant 
Bucureşti" se va citi "Agenţia Naţională de 
Transplant"

RECTIFICARE

L. nr. 260/2015
Lege privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

^ modificări prin M. Of. nr. 825/5 nov. 2015 modifică art. 529 alin. (5)

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

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

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

modifică art. 449 alin. (3), art. 622 alin. (2) 
abrogă art. 449 alin. (4)

®;modificări prin O.U.G. nr. 67/2015 ;M. Of. nr. 986/31 dec. 2015 prorogă termenul prevăzut la art. III din L. 
Ordonanţă de urgentă privind prorogarea termenului prevăzut nr. 91/2015 (cu ref. la art. 788 alin. (2) din 
la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

L. nr. 95/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare), până ia data de 31 
martie 2016aprobată cu modificări prin L. nr. 67/2016 M. Of. nr. 304/20 apr. 2016

^modificări prin O.U.G. nr. 5/2016 iM. Of. nr. 189/14 mar. 2016 modifică art. 224 alin. (2) Ut. g), art. 225 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii Ut. c), art. 230 alin. (2) Ut. c), art. 249 alin. 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (2). art. 266 alin. (3). art. 328 alin. (2), art. 

330 şi art. 337 alin. (2); 
introduce alin. (4) la art. 249

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

®imodificări prin L. nr. 67/2016 M. Of. nr. 304/20 apr. 2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă 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

prorogă termenul prev. la art. 111 din L. nr. 
91/2015(cu ref. la art. 788 alin. (2) din L. 
nr. 95/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare), până la 31 dec. 2016

smodifîcări 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 în domeniul sănătăţii

modifică art. 391 alin. (8)
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lO modificări prin O.U.G. nr. 36/2016 M. Of. nr. 489/30 iun. 2016 modifică art. 27 alin. (4) şi (6): 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce aii. 26_1 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

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

modificări prin O.U.G. nr. 45/2016 M. Of. nr. 684/2 sep. 2016 modifică art. 207. art. 377 alin. (J). art. 
Ordonanţă de urgenţă pentm modificarea şi completarea Legii 377 alin. (3) Ut. d) şi e). art. 383 alin. (1), 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii art. 384 alin. (2) Ut. d). art. 386 alin. (2), 

art. 394 alin. (3) şi (4). art. 395, art. 402 
alin. (2) lit.f), art. 404, art. 406, art. 407 
alin. (1), art. 412 alin. (4). menţiunea de 
după art. 475privind transpunerea 
normelor Uniunii Europene, art. 478 alin. 
(2) Ut. 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 nomielor Uniunii 
Europene, art. 564 alin. (2) Ut. e). art. 568 
alin (1) Ut. e)-g), art. 568 alin. (3), art. 579 
alin. (3) şi (4). art. 580 şi menţiunea de 
după art. 651 privind traiuipunerea 
normelor Uniunii Europene;

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

introduce Ut. g) la art. 376 alin. (1), alin. 
(IJ) la art. 383, alin. (2J) la art. 384, 
alin. (1_1)-(1_2) la art. 386, alin. (4) la art. 
386, art. 387J~387_5. alin. (3J) şi (3_2) 
la art. 394, art. 395_1. art. 396_1. art. 
396_2, alin. (4) la art. 402, alin. (4) la art. 
410, art. 410_1, art. 410_2. art. 411_1, 
secţiunea a 4-a cu art. 411 _2-411 _9, alin. 
(1_1). (1_2) şi (4) la art. 470, alin. (1_1). 
(1_2) şi (4) la art. 485, alin. (3_1) la art. 
493, art. 493_1, art. 494_1, art. 494_2, 
alin. (4) la art. 500, art. 508_1, art. 508_2, 
art. 509_1. secţiunea a 4-a cu art. 509^2- 
509_9. alin. (1__1) la art. 561, Ut. h)-j) la 
art. 568 alin. (1). alin. (4) la art. 568, alin. 
(3_1) şi (3_2) la art. 579, art. 5S0_1, alin. 
(1_1) şi alin. (3)-(6) la art. 581, secţiunea a 
3-a cu art. 582_l-582_9. aii. 585J. 
secţiunea a 4-a cu art. 585_2-585_5, Ut. 
d_l) la art. 589 şi alin. (1_1) la art. 646:

abrogă art. 378 şi art. 585 alin. (3)

i'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

O.U.G. nr. 59/2016i2:modificări prin modifică art. 890

M.Of. nr. 157/2 mar. 2017

L. nr. 192/2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 860/28 oct. 2016modificări prin aprobă O.U.G. nr. 5/2016
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modificări prin L nr. 198/2016
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 medicale primare prin centrele de 
permanenţă

M. Of. nr. 892/8 nov. 2016 modifică art. J99; 
introduce alin. (6_î) Ia art. 193

'Smodificări prin O.U.G. nr. 79/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 938/22 nov. 2016 modifică art. 16 alin. (3), art. 118 alin. (3). 
(8) şi (13). art. JJ8 alin. (15) Ut. a), art. 
118 alin. (16) şi (i 7), art. 176 alin. (6) şi 
(7). art. Î78. art. 181 alin. (4) şi (9), art. 
182 alin. (1). art. 184 alin. (1) Ut. b). c).f). 
h) şi m), art. 185 alin. (I), (5) şi (7), art. 
185 alin. (9). (10) şi (15). art. 187 alin. 
(13). art. 188, art. 206, art. 249 alin. (4), 
art. 803 Ut. c),referirile la „sen’iciile de 
ambulanţă judeţene şi al municipiului 
Bucureşti ” se
înlocuiesc cu „serviciile de ambulanţă 
judeţene şi Sen’iciul 
de Ambulantă Bucureşti—Ilfov 

introduce Ut. a_l) la art. 118 alin. (15),
, Ut. d) şi e) Ia art. 118 alin. (15). alin. (18) - 

(20) la art. 118, Ut. r) la art. 184 alin. (1), 
alin. (3) la art. 184, alin. (7_1) la art. 185:

^Simodificări prin 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

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

modificări prin L. nr. 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

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

modificări prin 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

abrogă art. 26_1

i9imodificări prin 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

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

20modificări prin 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. 800 alin. (2)
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L. nr. 110/2017 M. Of. nr. 389/24 mai 2017
Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în alin. (I) 
domeniul sânătâţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2011

21 completat prin introduce IU. m) la art. 7 şi Ut. l) Ia art. 16

L. nr. 185/2017
Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

22 modificări prin M. Of. nr. 599/26 iul. 2017 abroga art.I73 alin. (2) - (10). ari. 174 şi 
art. 175

23 modificări prin ;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

O.U.G. nr. 88/2017 modifică art. 220 alin. (2), art. 222 alin. (1) 
Ut. e), art. 223 alin. (1), art. 224, art. 225 
Ut. c), art. 228, art. 229 alin. (4). art. 265 
alin. (1) Ut. a), alin. (2), (3) şi (5), art. 266 
alin. (4), art. 270, art. 337 alin. (1). art.
347 Ut. h) şi art. 351 alin. (2);

M. Of. nr. 33/11 ian. 2019

introduce alin. (J_l) la art. 223, alin. (3)- 
(5) la art. 243, alin. (5) la art. 249, Ut. a_J) 
la art. 265 alin. (I). alin. (1_1) şi (3) la art. 
337 şi alin. (3) la art. 351:

abrogă art. 222 alin. (3) Ut. e) şi alin. (4). 
art. 232 alin. (2) şi (3). aii. 266 alin. (3), 
art. 267 alin. (1) şi (3), art. 268 alin. (1) şi 
art. 269
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2^» modificări prin O.U.G. nr. 8/2018 M. Of. nr. 190/1 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri Tn 
domeniul sănătăţii

modifică art. 4 alin. (1) Ut. g). art. J6 alin. 
(I) Ut. g). titlul cap. IV din titlul I, art. 26 
alin. (J). art. 55 Ut. e). art. 58 alin. (3). art. 
92 alin. (1) Ut. l). ari. 99 alin. (2), art. 118 
alin. (3). art. 170 alin. (1) Ut. a), art. 176 
alin. (4), art. 185 alin. (5), art. 187 alin. (9) 
şi (11), art. 221 alin. (1) Ut. i). ari. 241. an. 
244 alin. (2). art. 267 alin. (2), art. 322, 
art. 347 Ut. h). art. 699pct. 17 şi 19, art. 
784, art. 800 alin. (1) şi (8), art. 803 partea 
introductivă şi Ut. c), art. 804 alin. (2). art. 
809, art. 814 alin. (4), art. 875:

introduce art. 6_1, lit.c) la art. 11. alin. 
(2_1) -(2_4) la art. 16. Ut. d) la art. 27 alin. 
(3), Ut. a_l) la art. 170 alin. (1), alin. (3) la 
art. 170, alin. (3) la art. 171. alin. (10) la 
art. 176, alin. (7) la art. 177, art. 183 _1,
Ut. s) şi ş) la art. 184 alin. (1). Ut. d_l) - 
d_3) la art. 193 alin. (7). alin. (8) la art. 
193, Ut. l) la art. 221 alin. (1), alin. (2_1) la 
art. 267, pct. 41-43 la art. 699, art. 701 _1, 
art. 761 _} - 761 _23, art. 769_1. art.
769_2. alin. (2_1) - (2_4) la ari. 804, alin. 
(2_1) - (2_4) la art. 857, Ut. e) şiJ) la art. 
857 alin. (8) şi art. 926J:

abrogă art. 203 alin. (1): 
în cuphnsul legii, sintagma „dispozitive 

medicale ” se înlocuieşte cu sintagma 
„dispozitive medicale, tehnologii şi 
dispozitive asistive

2Smodificări prin O.U.G. nr. 18/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018

modifică art. 222, art. 224 alin. (1) Ut. a), 
h) şi n), art. 267 alin. (2) şi (2_1), art. 268 
alin. (5), art. 313 Ut. a) şi b);

M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 introduce alin. (1 _2) la art. 223, alin. 
(I_I) la art. 224, alin. (2_2) - (2_4) la art. 
267, alin. (5) - (7) la art. 322:

abrogă art. 312 Ut. a) şi b)

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

aprobată cu modificări prin L. nr. 260/2018

introduce alin. (2_1) la art. 193

M. Of. nr. 963/14 nov. 2018
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27rnodificări prin O.U.G. nr. 42/2018 M. Of. nr. 446/29 mai 2018
Ordonanţâ de urgenţâ 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

modifică ari. 172 alin. (10); 
introduce aii. 172 1

M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018

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

28,completat prin L. nr. 128/2018 introduce alin. (5) la art. 386

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

29imodlficări prin L. nr. 198/2018 modifică ari. 224 alin. (I_l): 
introduce Ut. q) la art. 224 alin. (!)

38admisă excepţie D.C.C. nr. 498/2018 
de neconst. prin

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

art. 30 alin. (2) şi (3). precum şi sintagma 
„sistemul dosaivlui electronic de sănătate 
al pacientului” din cuprinsul ari. 280 alin.
(2)

31 modificări prin D.C.C. nr. 498/2018
' Decizia nr. 498 din 17 iulie 2018 referitoare ia 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

M. Of. nr. 650/26 iul. 2018 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 dosaivlui electronic de 
sănătate al pacientului” (termenul se 
împlineşte la 8 septembrie 2018) după care 
operează prevederile ari. 147 din 
Constituţie

32 completat prin O.U.G. nr. 95/2018
Ordonanţă de urgenţă pentnj completarea art. 159 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată prin L. nr. 92/2019

M. Of. nr. 959/13 nov. 2018 introduce alin. (2^1) la art. 159

M. Of. nr. 354/8 mai 2019

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

33 modificări prin L nr. 260/2018 modifică art. 193 alin. (2_1)

O.U.G. nr. 109/2018 M. Of. nr. 1062/14 dec. 20183^imodificări prin modifică art. 222 alin. (3), an. 244 alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (2), art. 267 alin. (2_2) şi art. 386 alin. (5);

introduce alin. (6) la art. 249nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

35imodificări prin L. nr. 329/2018 M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018
Lege pentnj 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 Patrimoniuiui Protocolului de Stat" şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 42/2018şi 
modifică art. J72_} alin. (1)

37 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018
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

M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 abrogă art. 267-375

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

36 modificări prin L. nr. 359/2018
Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 modifică art. 185 alin. (12), art. 291 alin.
0)

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

M. Of. nr. 33/11 ian. 2019 aprobă O.U.G. nr. 88/2017

'*6 modificări prin L nr. 35/2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 54/21 ian. 2019 modifică art. 478 alin. (2) Ut. a) şi art. 530 
alin. (2);
în tot cuprinsul legii, sintagma „medic 
dentist" se înlocuieşte cu sintagma „ medic 
stomatolog", sintagma „ColegiulMediciloi 
Dentişti din România" se înlocuieşte cu 
sintagma „ Colegiu! Medicilor Stomatologi 
din România ”, iar sintagma „ CMDR ” se 
înlocuieşte cu sintagma „ CMSR 
introduce art. 488 1

‘*1 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. 20 alin. (2) şi (2). art. 280 
alin. (2) şi art. 220;
introduce Ut. e) la art. 222 alin. (1), alin. 
(3) - (7) la art. 295 şi titlu! 1X_1 cu art. 
246 1 - 246 12

^2 modificări prin O.U.G. nr. 26/2019 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

modifică art. 267 alin. (2_3)

‘*3 completat 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

. introduce aUn.(2_l) - (2_3) la art. 230

M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019

« modificări prin L. nr. 73/2019 M. Of. nr. 333/2 mai 2019 . modifică art. 75 alin. (2): 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. introduce alin. (2) la ari. 75 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
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M. Of. nr. 354/8 mai 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2018 pentru completarea ari. 159 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

^5 modificări prin L. nr. 92/2019 aprobă O.U.G. nr. 95/20J 8

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

‘‘6 modificări prin L nr. 108/2019 modifică aii. 391 alin. (3): 
introduce art. 387 6

M. Of. nr. 587/17 iul. 2019‘‘^imodificări prin L. nr. 134/2019 înlocuieşte sintagma „Agenfia Naţională a 
Medicamentului şi a DispozitivelorLege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru Medicale" cu sintagma ..Agenţia Naţională 
modificarea unor acte normative a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale din România", iar sintagma 
„ANMDM", cu ..ANMDMR ”.

“8 modificări prin 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-

modiftcă art. 16 alin. (J) Ut. e). art. 54 Ut. 
d). art. 220 alin. (2). art. 386 alin. (5J. art. 
876 şi art. 893;
introduce alin. (4)-(5) la art. 16, art. 58_1. 
alin. (3_1) la art. 165, Ut. m) la aii. 221 
alin. (1), Ut. a_2) la art. 265 alin. (1). alin. 
(6) la art. 386, Ut. z) şi aaj-ae) la art. 875 
alin. (1), art. 875_l - 875_4 şi art. 876_1

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

completat prin L. nr. 165/2019 introduce alin. (2)‘(4) la art. 234

M. Of. nr. 848/18 oct. 201980 modificări prin L. nr. 186/2019
Lege pentru modiftcarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

modifică ari. 225: 
introduce art. 225 l

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

S! completat prin O.U.G. nr. 74/2019 introduce lit.c) la art. 169 alin. (4), art. 
200 1

52imodificâri prin L. nr. 250/2019 U. Of. nr. 1044/24 dec. 2019
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

modifică art. 230 alin. (2_2)

L. nr. 256/2019
Lege pentai modificarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 1050/30 dec. 201983 modificări prin modifică art. 320 alin. (1)
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^ modificări prin O.U.G. nr. 25/2020 M. Of. nr. 109/12 feb. 2020 modifica aii. 48 alin. (2) Ut. b), an. 52 alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (2) Ut. c). aii. 248 alin. (J) Ut. e). aii. 249 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a qH^ (3)^ ari. 298 alin. (1). ari. 320 alin. (1) 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate introduce alin. (2_J) la art. 52, alin. (J_J) 

la art. 58_J. alin. (2_I) şi (2_2) la aii. IU. 
alin. (3_}) şi (3_2) la an. IU. alin. (2_4) 
la an. 230

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

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

56 completat 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

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

57admisă excepţie D.C.C. nr. 818/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 561/29 iun. 2020
Decizia nr. 816 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

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

58 admisă excepţie D.C.C. nr. 458/2020 
de neconst. prin

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

art. 25 alin. (2) teza a doua

59 modificări prin D.C.C. nr. 458/2020 M. Of. nr. 581/2 iul. 2020
Decizia nr. 458 din 25 iunie 2020 referitoare ia 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 uneie măsuri Constituţie 
aferente instituirii carantinei

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

60 modificări prin D.C.C. nr. 229/2020
Decizia nr. 229 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ({eimenul se împlineşte la 22 august 2020), 
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

M. Of. nr. 602/9 iui. 2020 suspendă pentu 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 25/2020, în ansamblul său

după care operează prevederile art. 145 
din Constituţie

61 modificări 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

modifică art. 338 alin. (4) şi (5)

La data intrării în vigoare a prezentei legi. prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la cartea de 
alegător se abrogă.

Consiliul Legislativ - joi, 1 iulie 2021 Pag. 9din JJ



®2imodificări prin O.U.G. nr. 145/2020 M. Of. nr. 776/25 aug. 2020 modifica aii. 48 alin. (2) Ut. h), aii. 237 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (4). aii. 248 alin. (1) liî. e), aii. 249 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri Tn domeniul sănătăţii

alin. (3). aii. 278, aii. 293 alin. (2) şi (3). 
aii. 298 alin. (J) şi (3), aii. 320 alin. (1); 
introduce alin. (2_5) la art. 230, alin.
(1_J) la aii. 248. alin. (6) la an. 276, alin. 
(4) - (10) la an. 293, an. 293J. alin. (IJ) 
şi alin. (3_1) - (3_3) la aii. 298, alin. (6) - 
(9) la an. 298, an. 298J. alin. (IJ) la 
aii. 339

modificări 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

modifica art. lOSalin. (})şiarî. 178alin. 
(J) lit.J):
introduce alin. (l_l)-(l_3) la art. 165

O.U.G. nr. 196/2020 'M. Of. nr. 1108/19 nov. 2020modificări prin modifică art. JOOalin. (6):
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce art. 30_1 - 30_11 şi alin. (5_}) la 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ari. 100

M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

65 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 modifică art. 165 alin. (J_2)

66;modificări prin O.U.G. nr. 12/2021 M. Of. nr. 192/25 feb. 2021 modifică art. 187 alin. (10) Ut. c) şi d). art. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 282 alin. (1) Ut. e). art. 287 alin. (2) şi (3). 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii art. 425 alin. (2) şi (4). art. 429 alin. (1). 

art. 434 alin. (3). art. 437 alin. (4). art. 443 
alin. (1):
introduce alin. (4) la aii. 41, Ut. g) şi h) la 

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

,. vicepreşedinte ” se înlocuieşte cu sintagma 
„ vicepreşedinU "

67modificări prin O.U.G. nr. 20/2021 M. Of. nr. 322/30 mar. 2021 modifică art. 230 alin. (2_5). art. 286 
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri în cadrul partea introductivă şi Ut. a), an. 288 alin. 
sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul 
evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2. precum şi pentru abrogarea 
unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data 346_6 şi Ut. k) la art. 568 alin. (1) 
de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 
normative, pentru modificarea şl completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

(1) şi art. 386 alin. (6);
introduce alin. (2_2) şi (2_3) la art. 193,
alin. (4) la art. 337, alin. (7_1) la art.
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modificări prin O.U.G. nr. 54/2021 M. Of. nr. 627/25 iun. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 349 alin. (2); 
230 şi 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

modifică art. 230 alin. (2_]) şi (2_2) şi art.

introduce alin. (2_6) la art. 230

Prevederile art. 230 alin. (2_1 )-(2_3 ) din Legea nr. 95/2006 referitoare la contribuţia personală pe care o pot plăt 
asiguraţii care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie 
contracte cu casele de asigurări de sănătate, în ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de 
specialitate, se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2022.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 785/24 nov. 2008O.U.G. nr. 144/2008

Ordonanlă de urgenţă privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 
moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România 

aprobată cu modificări prin L. nr. 53/2014 M. Of. nr. 301/24 apr. 2014

1 modificări prin L. nr. 187/2012 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

iM. Of. nr. 757/12 nov. 2012 modifica, la dala de 1 februarie 2014, art.
14

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

2 modificări prin L. nr. 53/2014 M. Of. nr. 301/24 apr. 2014
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical 

'^neralist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent 
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor 
Medicali din România

modifică art. 22 alin. (4): 
abrogă art. 22 alin. (5)

3 modificări prin M. Of. nr. 359/15 mai 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

aprobată cu completări prin L. nr. 140/2014

O.U.G. nr. 23/2014 modifică art. 22 alin. (4); 
introduce alin. (5_1) şi (5_2) la art. 22

M. Of. nr. 774/24 oct. 2014

« modificări prin L. nr. 278/2015 M. Of. nr. 884/25 nov. 2015
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei 
de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a 
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti. 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

modifică art. 4. art. 6. art. 18 alin. (1), art. 
24, art. 25. art. 27, art. 28 alin. (2). art. 30, 
ari. 31 alin. (1). art. 31 alin. (4) şi (5). art. 
36, art. 39 alin. (2)-(4). ari. 40 alin. (1) Ut. 
b). d). I) şi n). ari. 47 alin. (3), art. 49 alin. 
(1), art. 50 alin. (I), ari. 50 alin. (4), art.
51, art. 53 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 57 
alin. (1). art. 58 Ut. h). art. 69, anexa nr. 1. 
anexa nr. 2, anexa nr. 3:
introduce art. l_l, art. 24_1~24_3, art. 
25J. alin. (2_1) la art. 31, alin. (6)-(8) la 
an. 31, art. 35_1 - 35_2. art. 36_1, 
secţiunea a 4-a cu art. 37_1 - 37_4, Ut. 
a_l) - a_4) la art. 40 alin. (1). Ut. x_l) la 
art. 40 alin. (1), alin. (1_1) şi (1_2) la art. 
40, art. 42_1, alin. (3_1) - (3_5) la art. 47, 
alin. (2) la ari. 48. alin. (4) la art. 53. 
secfiunea a 7-a cu art. 66_1 - 66_7; 
abrogă art. 3 alin. (2), art. 50 alin. (2), art.
52, art. 55 alin. (3), art. 60 şi 61, art. 74; 
înlocuieşte, în tot cuprinsul Ordonanţei de 
Urgenţă, sintagma "Ministerul Sănătăţii 
Publice" cu sintagma "Ministerul 
Sănătăţii", sintagma "autorităţi competente 
române" cu sintagma "Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi 
Asistenţilor Medicali din România", 
sintagma "preşedinte de onoare" se elimină
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

:M. Of. nr. 318/14 iun. 2001O.U.G. nr. 83/2001

lOrdonanţă de urgenţă privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul 
Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti 

aprobată prin

Ş^robajâ prin ni. 721/2£0r

L. nr. 721/2001 M. Of. nr. 797/13 dec. 2001

. 1 1^- PLl’’2001___ ;
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, 
situate în municipiul Bucureşti, dinadministrarea Regiei 
Autonome "Locato" îri administrarea consiliilor locale ale ’' ^
sectoarelor municipiului Bucureşti

jSyi. oŢ nr. 633/4 sep^2^32[rnpdificări prin H.G. nr. 987/2003 protocol adiţional
Hotărâre privind trecerea unor imobile în domeniul public al 
municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale 
sectoarelor acestuia

simodificâri prin ;jM. Of. nr. 817/19 nov. 2003 prelungeşte cu 2 ani termenele prevăzute la
art. 2

L. nr. 455/2003
Lege pentru prelungirea unor termene prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2001 privind 
transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul 
Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în 
administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti
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