
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2019 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, precum şi pentru modifîcarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe 
guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri Hscal-bugetare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic, - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 8 august 2019 
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-bugetare, adoptată în 
temeiul art. 1 pct. I poz. 3, pct II poz. 2 şi pct. VI poz. 1 din Legea nr. 128/2019 
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 9 august 2019, cu următoarele 
modificări şi completări;

1. La articolul 1, după punctul 10 se introduc trei noi puncte, 
pct. 10^-10^ cu următorul cuprins:

Articolul 427se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 427. - (1) Alegerea membrilor consiliului colegiului teritorial se 

va face pe specialităţi medicale după cum urmează: 
a) specialităţi medicale;



2

b) specialităţi chirurgicale;
c) specialităţi paraclinice;
d) medicină de familie.
(2) Numărul celor aleşi va fi în funcţie de numărul membrilor 

înregistraţi în specialitatea respectivă la colegiul teritorial după cum urmează:
a) câte 2 membri pentm un număr de până la 1000 de membri

înregistraţi;
b) câte 3 membri pentru un număr cuprins între 1001 - 2000 de membri

înregistraţi;
c) câte 4 membri pentru un număr cuprins între 2001 - 3000 de membri

înregistraţi;
d) câte 5 membri pentm un număr mai mare de 3001 de membri

înregistraţi.
(3) Candidaţii se vor înscrie pe liste separate şi vor fi votaţi exclusiv de 

către medicii care practică specialitatea pentm care se candidează. Candidaţii care 
se situează, în urma numărării voturilor, pe primele trei locuri neeligibile 
dobândesc statutul de membri supleanţi cu drept de opţiune la un loc rămas vacant 
în ordinea numărului de voturi obţinut, începând cu cel mai mare număr de voturi.

(4) Pentru colegiile teritoriale pe raza cărora funcţionează unităţi 
medicale în care îşi desfăşoară stagiul de pregătire profesională medici rezidenţi, 
în luna octombrie a fiecămi an, aceştia îşi vor alege un reprezentant. Alegerile se 
organizează de către colegiul teritorial pe parcursul a două zile.»

1(P, Articolul 437 se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 437. - (1) Consiliul naţional al CMR este alcătuit din:
a) preşedinţii colegiilor teritoriale;
b) câte un reprezentant al colegiilor cu un număr cuprins între 

1500 - 3000 de membri;
c) câte doi reprezentanţi ai colegiilor cu un număr cuprins între 

3001 - 6000 membri;
d) câte trei reprezentanţi ai colegiilor cu un număr cuprins între 

6001 - 9000 membri;
e) câte patm reprezentanţi ai colegiilor cu un număr cuprins între 

9001 -12.000 membri;
f) câte cinci reprezentanţi ai colegiilor cu un număr de peste

12.000 membri;
g) un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale;
h) câte un reprezentant medic desemnat de către fiecare minister şi 

instituţie centrală cu reţea sanitară proprie.
(2) Consiliul naţional al CMR poate fi asistat, cu rol consultativ, de un 

reprezentant, cu rang de cel puţin subsecretar de stat, al Ministerului Sănătăţii.
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(3) Reprezentanţii colegiilor teritoriale în Consiliul naţional al CMR 
sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani de către consiliile teritoriale dintre membrii lor.

(4) Cheltuielile cu deplasarea, diurna reprezentanţilor în Consiliul 
naţional al CMR, inclusiv alte cheltuieli legate de exercitarea mandatului, vor fi 
suportate de către colegiile teritoriale ai căror reprezentanţi sunt.

(5) Consiliul naţional al CMR se desfăşoară legal inclusiv prin mijloace 
de comunicare la distanţă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
reprezentanţilor stabiliţi la alin. (1), şi ia decizii cu majoritate simplă de voturi. 
Votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă sau în format electronic.»

10^, La articolul 449, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alin. (3^), cu următorul cuprins:

«(3*) Membrii organelor de conducere ai CMR, de la nivel naţional şi 
teritorial, precum şi cei ai comisiilor de disciplină, în vederea realizării 
mandatului ce le-a fost încredinţat, au dreptul, la cerere, la suspendarea 
contractului individual de muncă pe durata exercitării mandatului, cu menţinerea 
postului, sau la cel mult 4 absenţe motivate pe lună fără diminuarea drepturilor 
salariale.»”

2. La articolul XIII punctul 1, alineatul (1^) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

„(1-) Tarifele practicate de către CNCIR se aprobă prin ordin emis de 
ministerul de resort, pe baza documentaţiei realizate de către companie, auditate 
de către un furnizor de servicii de specialitate pentru auditarea financiară a 
costurilor selectat şi remunerat de către CNCIR şi avizate de către Inspecţia de 
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaţiilor de 
Ridicat-ISCIR.”

3. La articolul XIII punctul 2, litera d) a alineatului (1^) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:

„d) modificarea tarifelor pentru verificările tehnice în vederea 
autorizării âinctionării si verificările tehnice în utilizare la instalaţiile si
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echipamentele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin ordin emis de 
ministerul de resort, o dată la 3 ani, în baza unei analize structurale de costuri şi 
cu respectarea prevederilor lit. a) - c).”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată.
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