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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea 

art.687 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 

privind reforma in domeniul sănătăţii

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea art.687 

din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul 

sănătăţii (bl82/28.03.2022), transmisă de Secretarul General al 

Senatului cu adresa nr.XXXV/1779/04.04.2022 şi înregistrată la 

Consiliul Legislativ cu nr.D396/05.04.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 

alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art,687 din 

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

modificările şi completările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, 
intervenţia legislativă este argumentată prin faptul că „într-un număr 

mare de litigii deduse judecăţii, ori prin învestirea directă de către 

reclamanţi a Tribunalului cu soluţionarea unui act de malpraxis 

medical, ori prin declinarea competenţei către Tribunal de la 

Judecătorie, Tribunalele reţin cauza spre soluţionare, apreciind că sunt 

competente raportându-se la dispoziţiile art.684 alin.(2) din Legea 

nr.95/2006 coroborate cu cele ale art.94pct.I Ut.k) şi art.95pct.l Cod 

procedură civilă.^/
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Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare, prima Cameră sesizată fiind Senatul, în 

conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(l) din Constituţia României, 
republicată.

Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
2. Semnalăm că Expunerea de motive nu respectă structura 

instrumentului de prezentare şi motivare prevăzută la art.31 din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel, nu sunt clar prezentate cerinţele care reclamă intervenţia 

normativă, şi nici principiile de bază şi evidenţierea implicaţiilor pe care 

reglementarea propusă le are asupra legislaţiei în vigoare.
Cu privire la problematica lipsei de fundamentare temeinieă a 

actelor normative. Curtea Constituţională a statuat în Decizia nr. 139/2019 

că; ,Jn lipsa motivării, în sensul arătat, a legii adoptate, nu se poate 

cunoaşte raţiunea legiuitorului, esenţială pentru înţelegerea, 
interpretarea şi aplicarea acesteia. (...) Caracterul sumar al 

instrumentului de prezentare şi motivare, precum şi lipsa de 

fundamentare temeinică a actelor normative au fost sancţionate de 

Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, în raport cu aceleaşi exigenţe 

de claritate, predictibilitate a legii şi securitate a raporturilor juridice 

impuse de art.l alin. (5) din Constituţie, cu invocarea deopotrivă a 

normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative”.
Prin aceeaşi Decizie, Curtea Constituţională a mai arătat că 

^fundamentarea temeinică a iniţiativelor legislative reprezintă o 

exigenţă impusă de dispoziţiile constituţionale menţionate, întrucât 

previne arbitrarul în activitatea de legiferare, asigurând că legile 

propuse şi adoptate răspund unor nevoi sociale reale şi dreptăţii 

sociale. (...) Astfel fiind, Curtea reţine că lipsa motivării soluţiilor 

legislative este de natură să aducă atingere şi dispoziţiilor art. 1 alin. (3) 

din Constituţie, care consacră statul de drept şi principiul dreptăţii, în 

sensul argumentelor anterior prezentate”.
3. Pentru un spor de rigoare normativă, este necesară reformularea 

titlului şi a părţii dispozitive a articolului unic, astfel:
„Lege pentru modificarea art.687 din Legea nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţiC;
,^rticol unic. - Articolul 687 din Legea nr.95/2006 privind 

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

ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins2\
4. în aplicarea prevederilor art.42 alin.(2) din Legea nr.24/2000, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar ca după 

titlu să fie inserată formula introductivă, cu următoarea redactare:
^parlamentul României adoptă prezenta legeP

5. Având în vedere că actul normativ de bază a mai avut, anterior, 
numeroase intervenţii legislative, în considerarea prevederilor art.70 

alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, recomandăm completarea prezentei propuneri 

legislative cu un nou articol, art.ll, care să conţină dispoziţia de 

republicare a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarea 

redactare:
,firtJL - 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 modificarea adusă prin prezenta lege se va republica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 

numerotare.
în ipoteza însuşirii prezentei recomandări, actualul articol unic va 

fi marcat ca artJ.

Bucureşti
Nr.450/26.04.2022
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fi53<sEVENIMENTE SUFERITE de actul...

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

Lege privind reforma în domeniul sănătălii

M. Of. nr. 652/28 aug. 2015irepublicare cu 
renumerotare

1

Lege privind reforma în domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 732/30 sep. 20152 rectificare in loc de "Agenfia Nafionalâ de Transplant 
Bucureşti" se va citi "Agenţia Naţională de 
Transplant"

RECTIFICARE

M. Of. nr. 825/5 nov. 20153;modificări prin L. nr. 260/2015
Lege privind modificarea alin. (5) al ari. 529 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică art. 529 alin. (5)

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

^ imodificări prin L. nr. 265/2015 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014

M. Of. nr. 885/26 nov. 2015 modifcă art. 449 alin. (2). art. 622 alin. (3) 
Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în abrogă art. 449 alin. (4) 
domeniul sănătăţii

5 modificări prin L. nr. 294/2015

O.U.G. nr. 67/2015 IM. Of. nr. 986/31 dec. 20156 modificări prin prorogă termenul prevăzut la art. IU din L. 
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut nr. 91/2015 (cu ref. la art. 788 alin. (2) din 
la art. IM 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 la data de 3) 
martie 2016aprobată cu modificări prin L. nr. 67/2016 M. Of. nr. 304/20 apr. 2016

O.U.G. nr. 5/2016 M. Of. nr. 189/14 mar. 20162 ,modificări prin modifcă art. 224 alin. (2) Ut. g), aii. 225 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii Iii. 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 ari. 249

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

IM. 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

® modificări prin L. nr. 67/2016 prorogă termenul prev. la art. UI din L. nr. 
91/2015(cu ref la ai1. 788 alin. (2) din L. 
nr. 95/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare), până la 31 dec. 2016

L. nr. 113/2016
Lege pentru modificarea art. 391 alin. (6) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 411/31 mai 20169 modificări prin modifcă ari. 391 alin. (8)

Consiliul Legislativ - 20 aprilie 2022 Pag. Idin 13



■"O modificări 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

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

M. Of. nr. 229/4 apr. 2017

modificări prin 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

O.U.G. nr. 45/2016 modifică ari. 207, art. 377alin. (1), ari. 
377 alin. (3) lit. d) şi e). art. 383 alin. (}), 
art. 384 alin. (2) lit. d), aii. 386 alin. (2), 
art 394 alin. (3) şi (4), art. 395, art. 402 
alin. (2) Ut. f), art. 404. art. 406, art. 407 
alin. (]), art. 412 alin. (4), menţiunea de 
după art. 475privind transpunerea 
normelor Uniunii Europene, art. 478 alin. 
(2) lit d) şi e). art. 493 alin. (3)-(5), art 
500 alin. (2) litj). an. 502, art 504, art 
505 alin. (1), menţiunea de după art. 562 
privind transpunerea normelor Uniunii 
Europene, art. 564 alin. (2) lit. e). art. 568 
alin (1) lit e)-g), art 568 alin. (3), art. 579 
alin. (3) şi (4). art. 580 .şi menţiunea de 
după art 651 privind transpunerea 
nonnelor Uniunii Europene;

M. Of. nr. 239/6 apr. 2017

introduce lit. g) la ari. 376 alin. (1), alin. 
(1_1) la art. 383, alin. (2_1) la art 384, 
alin. (l_l)-(l_3) la art 386, alin. (4) la art. 
386, art 387_l-387_5, alin. (3J) şi (3J) 
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. ari. 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, lit h)-j) Ia 
art. 568 alin. (1), alin. (4) la art. 568, alin. 
(3_1) .şi (3_2) la art 579, art 580_1, alin. 
(1_1) şi alin. (3)-(6) la art. 581, secţiunea a 
3-a cu art 582_l-582_9, art. 585_1, 
secţiunea a 4-a cu art. 585_2-585_5. lit. 
d_l) la art. 589 şi alin. (1_1) la art 646;

abrogă art. 378 şi ari. 585 alin. (3)

modificări prin 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. 59/2016 modifică art. 890

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

modificări 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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modificări prin L. nr. 198/2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma in 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 modifica ari. 199; 
introduce alin. (6_1) la ari. 193

M. Of. nr. 938/22 nov. 201615 modificări prin O.U.G. nr. 79/2016 modifică art. 16 alin. (3), art. 118 alin. (3). 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (8) şi (13). art. 118 alin. (15) Ut. a), art. 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 118alin. (16) şi (17), art. 176alin. (6) şi 

(7). ari. 178. art. 181 alin. (4) şi (9), art. 
182 alin. (1), art. 184 alin. (1) IU. h), c).fi. 
h) şi m). ari. 185 alin. (1). (5) şi (7). ari. 
185 alin. (9). (10) şi (15). art. 187 alin. 
(13). ari. 188. an. 206. an. 249 alin. (4), 
art. 803 Ut. c).referirile, la „sen’iciile de 
ambulanfă judelene şi al municipiului 
Bucureşti" se
înlocuiesc cu ..sen’iciile de ambulan{â 
judeţene şi Sen’iciul 
de .4mbulanlă Bucureşti—Ilfov"; 
introduce Ut. a^l) la an. 118 alin. (15). 

Iii. d) şi e) la aii. 118 alin. (15). alin. (18) - 
(20) la an. 118. Ut. r) la art. 184 alin. (1). 
alin. (3) la art. 184. alin. (7_1) la art. 185:

abrogă art. 176 alin. (3)

16 modificări 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 pentnj modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma Tn domeniul sănătăţii

modifică an. 222 alin. (3) IU. e). ari. 222 
alin. (4). art. 224 alin. (2) Ut. g). art. 266 
alin. (3). ari. 269 alin. (!) Ut. b) şi art. 277 
alin. (2):
abrogă art. 268 alin. (2)-(4)

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

17 modificări prin L.nr. 10/2017 respinge O.U.G. nr. 59/2016

iB;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 Tn domeniul sănătăţii

abrogă art. 26_1

iM. 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

modificări prin L. nr. 48/2017 modifică art. 410_1 alin. (2). art. 508^1 
alin. (3) şi art. 585_1 alin. (4)

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

20 modificări prin L. nr. 108/2017 modifică art. 800 alin. (2)
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M. Of. nr. 389/24 mai 2017 introduce IU. m) la ari. 7 şi Ut. I) la art. 16 
alin. (!)

21 completat prin L. nr. 110/2017
Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2011

M. Of. nr. 599/26 iul. 201722 modificări prin L. nr. 185/2017
Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

abrogă art.173 alin. (2) - (10), art. 174 şi 
art. 175

M. Of. nr. 974/7 dec. 201723.modificări prin O.U.G. nr. 88/2017 modifică art. 220 alin. (2). art. 222 alin. (1)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii Ut. e). art. 223 alin. (1), art. 224, ari. 225 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii lit. c). art. 228, ari. 229 alin. (4). art. 265 

alin. (1) Ut. a), alin. (2), (3) şi (5), art. 266 
alin. (4), art. 270, ari. 337 alin. (1), art. 
347 lit. h) şi art. 351 alin. (2):

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

introduce alin. (1_1) la art. 223, alin. (3)- 
(5) la art. 243, alin. (5) la art. 249, lit. a_l) 
la art. 265 alin. (1). 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), art. 266 alin. (3), 
art. 267 alin. (1) şi (3), ari. 268 alin. (1) şi 
an. 269
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2'* modificări prin O.U.G. nr. 8/2018 :M. Of. nr. 190/1 mar. 2018 modifică ari. 4 alin. (!) Ut. g). ari. 16 alin. 
(!) Ut. g). titlul cap. IV din titlu! 1. art. 26 
alin. (]), ari. 55 Ut. e), art. 58 alin. (3), art. 
92 alin. (1) Ut. l), art. 99 alin. (2). art. 118 
alin. (3). art. 170 alin. (I) Ut. a), art. 176 
alin. (4). art. 185 alin. (5), art. 187 alin. (9) 
şi (11). art. 221 alin. (1) Ut. i), art. 241, art. 
244 alin. (2), art. 267 alin. (2), art. 322, 
art. 347 Ut. h), art. 699 pct. 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;

Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii

introduce art. 6_1, lit.c) la art. 11. alin. 
(2_1) -(2_4) la art. 16, Ut. d) la ari. 27 alin. 
(3). Ut. a_l) la art. 170 alin. (1), alin. (3) la 
art. 170, alin. (3) la art. 171. alin. (10) la' 
ari. 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 _1 - 761 _23, art. 769_1. art.
769_2. alin. (2_î) - (2_4) la art. 804, alin. 
(2_1) - (2_4) la art. 857. Ut. e) şi f) la art. 
857 alin. (8) şi art. 926_1;

abrogă art. 203 alin. (1): 
în cuprinsul legii, sintagma „dispozitive 
medicale” se înlocuieşte cu sintagma 
„dispozitive medicale, tehnologii şi 
dispozitive asistive

25 modificări prin 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

O.U.G. nr. 18/2018 modifică art. 222. art. 224 alin. (1) Ut. a), 
h) şi n), ari. 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) îa art. 223, alin. 
(1_1) la art. 224, alin. (2_2) - (2_4) la art. 
267, alin. (5) - (7) la art. 322;

abrogă art. 312 Ut. a) şi b)

M. Of. nr. 346/20 apr. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte 
normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 260/2018

O.U.G. nr. 30/201826 completat prin introduce alin. (2_1) la art. 193

M. Of. nr. 963/14 nov. 2018
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27 modificări prin modifică an. 172 alin. (10); 
Ordonanţă de urgenţă privind eficientizarea activităţii Regiei introduce ari. / 72_J 
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

O.U.G. nr. 42/2018 M. Of. nr. 446/29 mai 2018

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

20completat prin L. nr. 128/2018 introduce alin. (5) Ia art. 3S6

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

29modificări prin L. nr. 198/2018 modifică ari. 224 alin. (l^l): 
introduce IU. q) la art. 224 alin. (l)

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

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

an. 30 alin. (2) şi (3). precum şi sintagma 
„sistemul dosanilui electronic de sănătate 
al pacientului" din aiprinsul an. 280 alin.
(2)

31 modificări prin D.C.C. nr. 498/2018
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

M. Of. nr. 650/26 iul. 2018 suspendă pentiv 45 de zile dispoziţiile an. 
30 alin. (2) şi (3). precum şi dispoziţia din 
cuprinsul art. 280 alin. (2) ce cupnnde 
sintagma „sistemul dosarului electronic de 
sănătate al pacientului" (termenul se 
împlineşte la 8 sepiembiie 2018) după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

32completat 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__l) 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. J93 alin. (2_J)

3<imodificări 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 ari. 386 alin. (5): 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii introduce alin. (6) la an. 249

aprobată prin L. nr. 98/2022 M. Of. nr. 374/15 apr. 2022

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

modifică ari. 249 alin. (3) partea
introductivă:
abrogă aii. 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 refonna 
în domeniul sănătăţii

aprobă cu modificări O. V.G. nr. 42/2018 şi 
modifică ari. I72_l 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 ari. 367-375

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

M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 
Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

38 modificări prin L. nr. 359/2018 modifică ari. JS5 alin. (13). ari. 391 alin.
0)

M. Of. nr. 33/11 ian. 201939 modificări prin L. nr. 18/2019 aprobă O.U.G. nr. 88/2017
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. 54/21 ian. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

“O modificări prin L.nr. 35/2019 modifică ari. 478 alin. (2) lil. a) şi ari. 530 
alin. (2):
in iot cuprinsul legii, sintagma ..medic 
denlisi" se înlocuieşte cu sintagma ..medic 
stomatolog", sintagma ..ColegiulMediciloi 
Denlişti din România " se înlocuieşte cu 
sintagma .. Colegiul Medicilor Stomatologi 
din România ", iar sintagma,. CMDR ” se 
înlocuieşte cu .tintagma .. CMSR 
introduce art. 488 1

’M. Of. nr. 192/11 mar. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

modificări prin L. nr. 45/2019 modifică art. 30 alin. (2) şi (3). ari. 280 
alin. (2) şi art. 330;
introduce lil. e) la ari. 222 alin. (1). alin. 
(3) - (7) la art. 295 şi titlul IX_î cu art. 
346 1 - 346 12

!M. Of. nr. 309/19 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

^2 modificări prin O.U.G. nr. 26/2019 modifteâ arî. 267 alin. (2_3)

^3completat prin O.U.G. nr. 27/2019 M. Of. nr. 328/25 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentnj completarea art. 230 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată cu modificări prin L. nr. 250/2019

introduce alin.(2_l) - (2_3) la ari. 230

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

M. Of. nr. 333/2 mai 2019
Lege pentru modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

“modificări prin L nr. 73/2019 modifică ari. 75 alin. (2): 
introduce alin. (3) la art. 75
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L. nr. 92/2019
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

M. Of. nr. 354/8 mai 2019 aprobă O.U.G. nr. 95/2018“5 modificări prin

“6 modificări prin L. nr. 108/2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 419/29 mai 2019 modifică art. 391 alin. (3): 
introduce art. 387 6

M. Of. nr. 587/17 iul. 2019modificări 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 pentoj Medicale" cu sintagma ..Agenfia Naţională 
modificarea unor acte normative a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

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

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 ia măsuri fiscal- 
bugetare

“8 modificări prin modifică art. 16 alin. (1) Ut. c). art. 54 Ut. 
d), art. 220 alin. (2). art. 386 alin. (5). ari. 
876 şi art. 893;
introduce alin. (4)-(5) la art. 16. art. 58_l. 
alin. (3_l) la art. J65. Ut. m) la art. 221 
alin. (]). Ut. a_2) la art. 265 alin. (!}. alin. 
(6) la art. 386, Ut. z) şi aa)-ae) la art. 875 
alin. O), an. 875J ■ S75J şi ari. 876J

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

completat prin introduce alin. (2)‘(4) la art. 234

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

80 modificări prin L. nr. 186/2019 modifică art. 225; 
introduce art. 225 I

M. Of. nr. 997/11 dec. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 16/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentai completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată cu modificări şi L. nr. 212/2021 
completări prin

O.U.G. nr. 74/201951 completat prin introduce lit.c) la ari. 169 alin. (4), art. 
200 ]

M. Of. nr. 720/22 iul. 2021

M. 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

52,modiffcări prin L. nr. 250/2019 modifică art. 230 alin. (2J2)

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

L. nr. 256/2019 modifică art. 320 alin. (1)53 modificări prin
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5- modificări prin O.U.G. nr. 25/2020 modifică an. 4S alin. (2) lit. b). ari. 52 alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (2) lit. c). ari. 248 alin. (l) lit. e). ari. 249 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a alin. (3). ari. 298 alin. (l). ari. 320 alin. (J) 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

respinsă prin L. nr. 255/2021

M. Of. nr. 109/12 feb. 2020

introduce alin. (2_l) ia ari. 52. alin. (l_I) 
la ari. 5S_l. alin. (2_]) şi (2_2) la ari. UI. 
alin. (3_I)şi (3_2) laart. JIl, alin. (2_4) 
la an. 230

M. Of. nr. 990/15 oct. 2021

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

55 completat prin L. nr. 65/2020 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_1) şi (2_2) la art. 249

57 admisă 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 per.soane " din cuprin.tul art. 320 
alin. (1)

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

M. Of. nr. 581/2 iul. 202059 modificări prin D.C.C. nr. 458/2020 suspendă pentni 45 de zile dispoziţiile art. 
25 alin. (2) teza a doua (termenul se 
împlineşte la data de 15 august 2020) după 
care operează prevederile an. 147 din 
Constituţie

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 ari. 8 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 
privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei

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

60 modificări prin D.C.C. nr. 229/2020 suspendă pentu 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 25/2020, în ansamblul său 
(tennenul .se împlineşte la 22 augu.st 2020), 
după care operează ţyrevederile art. 145 
din Constituţie

IM. 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

Ol modificări prin L. nr. 162/2020 modifică ari. 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.
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62 modificări prin O.U.G. nr. 145/2020 M. Of. nr. 776/25 aug. 2020 modifica avi. 48 alin. (2) lit. b), ari. 237 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (4), avi. 248 alin. (J) lit. e), aii. 249

alin. (3), ari. 278. ari. 293 alin. (2) şi (3), 
ari. 298 alin. (]) şi (3), ari. 320 alin. (I); 
introduce alin. (2_5) la ari. 230. alin.
(l_l) la art. 248, alin. (6) la ari. 276, alin. 
(4) - (10) la art. 293, art. 293_1. alin. (JJ) 
şi alin. (3_I) - (3_3) la art. 298, alin. (6) - 
(9) la art. 298, art. 298_l. alin. (l_l) la 
art. 339

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

M. Of. nr. 858/18 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

62 modificări prin L. nr. 205/2020 modifică art. 165 alin. (î) şi art. 178 alin. 
(!) Ht.^f);
introduce alin. (I_!)-(!__3) la art. 165

O.U.G. nr. 196/2020 M. Of. nr. 1108/19 nov. 20206“^ modificări prin modifică art. 100 alin. (6);
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce art. 30_I - 30_11 şi alin. (5_}) la 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii art. 100

65 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 modifică art. 165 alin. (1_2)

M. Of. nr. 192/25 feb. 202166 modificări prin O.U.G. nr. 12/2021 modifică art. 187 alin. (10) lit. c) şi d), art. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 282 alin. (1) lit. 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 art. 41, lit. g) şi h) la 

art. 187 alin. (10);
in tot cuprinsul titlului Vili, sintagma 

,, vicepreşedinte" se înlocuieşte cu sintagma 
vicepreşedinţi ”

O.U.G. nr. 20/2021
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri în cadrul 
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 lit. 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 şi completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea Legii farmaciei nr, 266/2008

67 modificări prin M. Of. nr. 322/30 mar. 2021 modifică art. 230 alin. (2_5), art. 286 
partea introductivă şi lit. a), art. 288 alin. 
(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 In domeniul introduce alin. (2 6) la art. 230 
sănătăţii "

modifică art. 230 alin. (2_l) şi (2_2) şi ari.68

Prevederile art, 230 alin. (2_1 )-(2_3 ) din Legea nr. 95/2006 referitoare la contribuţia personală pe care o pot plă1 
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.

M. Of. nr. 645/30 iun. 2021O.U.G. nr. 74/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniu! sănătăţii, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor 
medicale

69 modificări prin modifică art. 299 alin. (4)
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modificări prin O.G.nr. 18/2021 M. Of. nr. 834/31 aug, 2021 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum 
şi pentru abrogarea art. 4 din Legea nr. 584/2002 privind 
măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în Romănia 
şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de 
SIDA

modifică art. 100 alin. (7). an. 100 alin.
(8), art. 108 alin. (13). art. 109 alin. (3), 
an. 117, art. 143 alin. (9), art. 169 alin.
(4). art. 170 alin. (1) Ut. h) şi i). art. 187 
alin. (3) Ui. a), ari. 224 alin. (1) Ui. d), art. 
233. art. 255 alin. (4), art. 280 alin. (2). 
art. 386 alin. (1_2). art. 391 alin. (1) [la 
data de 1 oct. 2021] şi (8), an. 485 alin. 
(1_2), ari. 699 pct. 22, art. 804 alin. (2_3), 
art. 875 alin. (1) Ut. ş). art. 926 alin. (2), 
ari. 933 alin. (1) Ut. d), art. 935 Ut. e): 
introduce Ut. h) la art. 4 alin. (1), art. 22_1 

şt 22_2, ari. 42_î. alin. (7) la art. 52, Ut. 
aa) şi ab) la art. 92 alin. (1). alin. (7_}) la 
art. 100, alin. (8_1) la art. 143, alin. (4_1) 
la ari. 169, alin. (5_1) la ari. 172, art. 
172_2, alin. (4_1) - (4_4) la art. 187, art. 
Î93_l, alin. (4) şi (5) la art. 280, alin.
(3J) la art. 799, alin. (2_5) la art. 804, Ut. 
h) şi i) la art. 933 alin. (1), titlul XXI cu ari. 
942-944;
abrogă art. 19 alin. (2), art. 28. art. 29. 
an. 255 alin. (5). art. 281 Ut. a) şi e). art. 
391 alin. (2);
în tot cuprinsul Legii nr. 95/2006privind 
reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sintagma „dispozitive medicale, 
tehnologii şi
dispozitive asistive " se înlocuieşte cu 
sintagma „dispozitive 
medicale": sintagma „Legea 
nr. 677/2001 pentnj protecţia persoanelor 
cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a 
acestor date. cu modificările şi 
completările ulterioare ” se 
înlocuieşte cu .sintagma „Regidamentid 
(UE) 2016/679 a!
Paiiamentidui European şi al Consiliului 
din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia 
datelor), precum şi
legislaţia naţională aplicabilă domeniului 
protecţiei datelor ”

modificări prin L. nr. 255/2021
Lege privind respingerea 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

M. Of. nr. 990/15 oct. 2021 respinge O.U.G. nr. 25/2020
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^2 modificări prin M. Of. nr. 1258/31 dec. 2021

Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 
prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

O.U.G. nr. 145/2021 prorogă termenul prevăzut la art. 230 alin. 
(2_6) până la împlinirea termenului de 60 
de zile de la dala intrării în vigoare a legii 
bugetului de stat pe anul 2025; 
prorogă termenul prevăzut la art. 386 alin. 
(6) până la împlinirea termenului de 60 de 
zile de la data intrării în vigoare a legii 
bugetului de stat pe anul 2023

M. Of. nr. 265/18 mar. 2022 
Lege pentru modificarea Legii nr. 151/2010 privind serviciile 
specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale 
adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu 
tulburări de sănătate mintală asociate şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

23 modificări prin L. nr. 58/2022 modifică art. 53 alin. (2);
introduce Ut. e) la art. 52 alin. (2) şi alin.
(2) la art. 263

M. Of. nr. 281/23 mar. 2022
Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

completat prin L. nr. 65/2022 introduce titlul V 1 cu ari. 140 1 - 140 20

M. Of. nr. 283/24 mar. 202225 modificări prin O.U.G. nr. 29/2022
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea cadrului instituţional şi 
a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice 
intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a 
Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul sănătăţii

modifică art. 701 _1

M. Of. nr. 374/15 apr. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

26 modificări prin L. nr. 98/2022 aprobă O.U.G. nr. 109/2018
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