
 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de 

persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 

privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea 

de şef al statului român 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. 1. – (1) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central 

„Dr. Carol Davila” asigură asistenţă medicală de urgenţă, ambulatorie, 

spitalicească şi reabilitare medicală pentru Preşedintele României, 

preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, Prim-Ministrul 

Guvernului României, precum şi pentru omologii străini pe timpul 

vizitei în România. 

(2) Asistenţa medicală de urgenţă în deplasări oficiale pe 

teritoriul naţional este asigurată permanent pentru preşedintele României 

şi Prim-Ministrul Guvernului României, şi la cerere, pentru preşedintele 

Senatului şi preşedintele Camerei Deputaţilor, cu câte o ambulanţă 

constituită din punct de vedere al personalului şi dotării, în funcţie de 

cerinţele misiunii, precum şi pentru omologii străini pe timpul vizitei în 

România. 
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(3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (2) se asigură de către 

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” la 

sediile instituţiilor unde îşi desfăşoară activitatea demnitarii, la 

reşedinţele permanente sau temporare ale demnitarilor, precum şi pe 

traseele de deplasare de pe întreg teritoriul naţional. 

 

Art. 2. – Modalitatea de efectuare a activităților prevăzute la 

art.1 se stabileşte prin protocol încheiat între Spitalul Universitar de 

Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” şi Serviciul de Protecţie şi 

Pază. 

 

Art. 3. – (1) Fondurile necesare finanţării activităţilor prevăzute 

la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Apărării Naţionale şi se prevăd în bugetul Spitalului Universitar de 

Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”. 

(2) Modalitatea de justificare a cheltuielilor determinate de 

desfășurarea activităților prevăzute la art. 1 se stabileşte prin ordin al 

ministrului apărării naţionale. 

 

Art. 4. – La articolul 2 din Legea nr. 406/2001 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al 

statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,            

nr. 386 din 16 iulie 2001, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), 

cu următorul cuprins: 

„e) efectuarea, la cerere, a unui control medical complet anual, 

în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr.Carol 

Davila».” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 20 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor                       

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

PETRU – GABRIEL  VLASE 
 


