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LEGE
pentni completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanata|ii, republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 386, dupa alineatul (1^) se introduce un non alineat, alin.(l‘*), cu 
urmatorul cuprins:

“(I"*) Perioada in care cabinetul medical individual a fiimizat servicii medicale si conexe 
actului medical constituie experienfa profesionala de medic a titularului cabinetului si este 
asimilata vechimii in munca, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

a) serviciile medicale si conexe actului medical fumizate au produs venituri nete in anul 
supus asimilarii vechimii in munca a caror valoare este cel pufin egala cu nivelul a de 12 ori 
salariul minim brut pe ^ara garantat in plata stabilit potrivit legii in anul respectiv;

b) a achitat contribu^iile, taxele §i impozitele legale, nefiind luata in considerare perioada 
in care in care medicul titular a avut suspendata calitatea de membru al Colegiului Medicilor 
din Romania.”

2. La articolul 485, dupa alineatul (1^) se introduce un nou alineat, alin.(P), cu 
urmatorul cuprins:

“(1^) Perioada in care cabinetul medical individual a fumizat servicii medico-dentare 
constituie experienta profesionala de medic stomatolog a titularului cabinetului si este asimilata 
vechimii in munca, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

a) serviciile medico-dentare fumizate au produs venituri nete in anul supus asimilarii 
vechimii in munca a caror valoare este cel putin egala cu nivelul a de 12 ori salariul minim bmt 
pe |ara garantat in plata stabilit potrivit legii in anul respectiv;
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b) a achitat contributiile, taxele §i impozitele legale, nefiind luata in considerare perioada 
in care in care medicul titular a avut suspendata calitatea de membru al Colegiul Medicilor 
Stomatologi din Romania.”

Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, cu respectarea prevederilor 
art. 75 ale art. 76 alin.(l) din Constitufia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREIDEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
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2


