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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii

Senatul adopta prezentui proiect de lege

Art.I.- 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 §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. Dupa articolul 386 se introduce un nou articol, art.386\ cu urmatorul
cuprins:

„Art.386\- Prin excep^ie de la prevederile art.386, restricliile privind 

acordarea asisten^ei medicale in limitele specialitalii nu se aplica medicilor care, pe 

perioada instituirii starii de urgen^a sau a starii de alerta, au fost desemna^i sa 

acorde asisten^a medicala in afara specialitalii.”

2. La articolul 653, alineatul (4) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„(4) Personalul medical raspunde civil pentru prejudiciile produse in 

exercitarea profesiei §i atunci cand i§i depa§e§te limitele competenlei, cu excep^ia 

cazurilor de urgen^a in care nu este disponibil personal medical ce are competen^a 

necesara sau cand acesta este desemnat pe perioada instituirii starii de urgen^a sau 

a starii de alerta sa acorde asisten^a medicala in afara specialitalii.”
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3. La articolul 668, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alin.(4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Asigurarea obligatorie acopera §i riscurile §i prejudiciile produse ca 

urmare a exercitarii profesiei de catre personalul medical care, pe perioada 

instituirii starii de urgen^a sau a starii de alerta, a fost desemnat sa acorde asisten^a 

medicala in afara specialita^ii.”

Art.II.- Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanata^ii, republicata 

in Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, nr.652 din 28 august 2015, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, precum §i cu cele aduse prin prezenta lege, 
se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua 

numerotare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^edin^a din 25 mai 2021, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitu|ia 

Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Ancfi^ana Dragu


