PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea
nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi
organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. – Articolul 16 din Legea nr.306/2004 privind
exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea
Colegiului Medicilor din România , publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.578 din 30 iunie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:

1. La articolul 16, alineatele (1), (2), (3), (5) şi (7) vor avea
următorul cuprins:
„Art. 16. – (1) Vârsta de pensionare a medicilor este de 65 de
ani, indiferent de sex. Doctorii în medicină pot rămâne în activitate până
la vârsta de 70 de ani.
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(2) Academicienii, profesorii, conferenţiarii universitari şi
cercetătorii ştiinţifici gradul I şi II, care desfăşoară activităţi medicale,
pot continua, la cerere, activitatea medicală până la vârsta de 70 de ani.
Menţinerea în activitatea medicală, după împlinirea acestei vârste, se
face cu acordul Colegiului Medicilor din România şi aprobarea
Ministerului Sănătăţii.
(3) Persoanele prevăzute la alin.(1) şi (2) pot cere pensionarea
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legislaţia de asigurări
sociale de stat.
(5) Persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani nu pot deţine
funcţia de director general, director general adjunct în cadrul
Ministerului Sănătăţii şi al ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea
sanitară proprie, al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al
caselor judeţene de asigurări de sănătate, precum şi funcţiile de director
general, director general adjunct de spital şi şef de secţie. În spitalele
clinice şi universitare profesorii universitari pot ocupa funcţia de şef de
secţie până la vârsta de 70 de ani.
(7) Prin derogare de la prevederile alin.(4), medicii de familie
care au domiciliul în mediul rural şi care îşi exercită profesia în
localitatea de reşedinţă sau în localităţi din mediul rural limitrofe, îşi pot
continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu
aviz anual eliberat de Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din
România, pe baza certificatului de sănătate.”

2. La articolul 16, după alineatul (8) se introduce alineatul
(9) cu următorul cuprins:
„(9) Pentru buna funcţionare a unor secţii din spitale, în
specialităţile medicale fără acoperire în teritoriu, se pot face derogări de
la prevederile alin.(1) la propunerea direcţiilor de sănătate publică,
judeţene şi a municipiului Bucureşti cu avizul Colegiului Medicilor din
România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii. Derogările se fac anual
cu condiţia scoaterii la concurs a posturilor.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul
(1) din Constituţia României, republicată.
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