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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENATUL CAMERA DEPUTATILOR 

LE OE 
pentru modificarea Legii nr 95/2006 privind reforma în domeninl sănătăţii 

Parlamentnl României adoptă prezenta lege. 

Art I. - Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.652 din 28 august 2015 g , cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

., urmeaza: 
1. După articolul 386 se introduce un noü articol, art. 3861, cu următorul 

cuprins: 
Art. 3861. - Prin excepţie de la prevederile art.3 86, restricţiile privind 

acordarea asistenţei medicale în limitele specialităţii nu se aplică medicilor care, pe 
perioada instituirii stării de urgenţă sau a stării de alertă, au fost desemnaţi să 

acorde asistenţă medicală în afara specialităţii. 

2. La articolul 653 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(4) Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse în 

exercitarea profesiei şi atunci când îi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia 

cazurilor de urgenţă în care nu este disponibil personal medical cc are competenţa 

necesară sau când acesta este desemnat pe perioada instituirii stării de urgenţă sau 
a stării de alertă să acorde asistenţă medicală în afara specialităţii. 

3. La articolul 668, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), 
cu următorul cuprins : 

(4) Asigurarea obligatorie acoperă şi riscurile şi prejudiciile produse ca 
urmare a exercitării profesiei de către personalul medical care, pe perioada 



instituirii stării de urgenţă sau a stării de alertă, a fost desemnat să acorde asistenţă 

medicală în afara specialităţii. 

Art. II. - Legea nr.95/2006 rivind reforma în domeniul sănătătii, 
p , 

republicată în lulonitorul Oficial al României, Partea 1, nr.652 din 28 august 2015, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările 

aduse prin prezenta lege, se va republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1 ) din Constituţia României, republicată. 
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