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LEGE
pentru completarea şi modifîcarea Legii nr. 95/2005 privind reforma în domeniul sănătăţii,

precum şi a altui act normativ

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, se completează şi se modifică după cum urmează:

Art. 224 alin. (1) se completează cu lit. q), care va avea următorul cuprins:

„Art. 224 alin. (1) lit. q) - donatorii de celule stern hematopoietice care au donat pentru 

un pacient neînrudit sau înrudit, pentru o perioadă de 10 ani de la donare.”

Art. 225 alin. (1) se completează cu lit. g), care va avea următorul cuprins:

„Art. 225 alin. (1) lit. g) - donatorii de celule stern hematopoietice care au identificat ca 

fiind compatibili cu un pacient neînrudit sau înrudit, pentru evaluarea medicală finală în vederea 

donării şi pentru monitorizarea postdonare, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din 

alte resurse”.

Articolul II - Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 

indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 1074 din 29 noiembrie 2005, se completează şi se modifică după cum urmează:



Art. 9 alin. (1) se completează după cum urmează:
„Art. 9 alin. (1) - Persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) au dreptul la 

concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de 

stagiu de asigurare, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor 

infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor, SIDA şi în cazul donatorilor vii de celule, 
ţesuturi şi organe, precum şi în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura 

izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 

75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României.
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