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Către, 
Comisia pentru sănătate și  familie 
Domnului președinte Nelu Tătaru 

 
    
  Vă înaintăm, raportul preliminar asupra reexaminării Legii privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și  
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, transmis cu 
adresa nr. PLx 92/2017 din 6 noiembrie 2017. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
   
 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

                                                         Laura  Vicol 
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RAPORT  PRELIMINAR       
 

asupra cererii de  reexaminare a Legii  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii 
 

În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi și Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate pentru 
dezbatere în fond, prin adresa cu nr. PLx. 29/2017 din 6 noiembrie 2017, cu 
reexaminarea Legii  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, ca urmare a cererii Președintelui României, în temeiul 
dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit dispozițiilor art.75 
alin.(3) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9),  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat legea în şedinţa 
din 30 octombrie 2017. 

Legea are ca  obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării activităţii 
comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, de crearea cu celeritate a cadrului 
legal pentru încheierea contractelor de management ale managerilor generali, precum 
şi pentru eficientizarea serviciilor de asistenţă medicală. 

Legea, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat cu respectarea 
prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată, a fost 
transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 31 mai 2017.  

Președintele României, prin adresa nr. CA/594 din 16 iunie 2017, a 
transmis Parlamentului României o cerere de reexaminare a Legii, formulată în temeiul 
dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Constituția României, republicată. În motivarea cererii 
se arată că legea trimisă la promulgare se impune a fi reexaminată, în esență, din 
următoarele motive: 



- se modifică substanţial regimul juridic al incompatibilităţilor, în sensul 
lărgirii sferei activităţilor ce pot fi desfăşurate de către managerii serviciilor de 
ambulanţă, respectiv ai spitalelor publice; 

- nu se precizează autoritatea competentă a face numirea în funcţie a şefilor 
de secţie, de compartiment, de laborator, de birou şi de serviciu medical; 

- nu există certitudinea că la nivelul universităţilor de medicină şi farmacie 
poate fi garantată la nivelul disciplinelor de management sanitar prezenţa unui număr 
suficient de cadre didactice care să asigure desfăşurarea în bune condiţii a 
concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor de conducere medicale din 
spitalele clinice universitare existente la nivel naţional. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat 
legea, în şedinţa din 5 decembrie 2017. La lucrările comisiei au fost prezenţi 15 
deputaţi din totalul de 18 membri. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în şedinţa din 
data de 6 martie 2023.  

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost 
prezenți conform listei de prezență.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei juridice de disciplină și 
imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru sănătate și 
familie un  raport preliminar de adoptare a Legii  privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu amendamente  admise  și respinse care fac 
parte integrantă din raport. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea supusă reexaminării, face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  
 
 

PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 

                      Laura  Vicol                                      Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

AMENDAMENTE ADMISE                               

Nr. 
crt. 

Text adoptat iniţial de Parlament Text 
adoptat de Senat 

după reexaminare 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul legii 

Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.79/2016 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii 
 

Nemodificat. Nemodificat.  

2.  Articol unic.-  Se  aprobă  
Ordonanţa   de   urgenţă  a  
Guvernului nr.79 din 16 noiembrie 
2016 pentru  modificarea şi  
completarea Legii nr.95/2006 privind 
reforma  în domeniul sănătăţii,  
republicată  în Monitorul  Oficial al 
României, Partea I, nr.652 din 28 
august 2015, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 

Articol unic. -  Se  aprobă  
Ordonanţa   de   urgenţă  a  
Guvernului nr.79 din 16 noiembrie 
2016 pentru  modificarea şi  
completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma  în domeniul 
sănătăţii,  publicată  în Monitorul  
Oficial al României, Partea I, nr.938 
din 22 noiembrie 2016, cu 
următoarele modificări şi completări:
 

Nemodificat. Pentru respectarea 
exigenţelor de tehnică 
legislativă. 

3.  1.La articolul I punctul 1, alineatul 
(3) al articolului 16, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„(3) Membrii organismelor 
consultative constituite la nivelul 
Ministerului Sănătăţii beneficiază de 
o indemnizaţie lunară de 10% din 
indemnizaţia ministrului, care se 
acordă proporţional cu numărul de 
participări efective la şedinţe. 

Nemodificat. Nemodificat. 
 
 
 

 



Cheltuielile de transport şi cazare 
ocazionate de participarea în 
organismele consultative sunt 
suportate de către Ministerul 
Sănătăţii, în condiţiile legii. 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare şi atribuţiile 
organismelor consultative, inclusiv 
modalitatea de acordare a 
indemnizaţiei membrilor, se stabilesc 
prin ordin al ministrului sănătăţii.” 
 

4.  2.La articolul I, după punctul 1 se 
introduc două noi puncte, punctele 
11 şi 12, cu următorul cuprins: 
„11. La articolul 16, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alin.(4), cu următorul cuprins: 
(4) Medicamentele, materialele 
sanitare, dispozitivele medicale, 
mijloacele de transport specializat şi 
altele asemenea, achiziţionate 
centralizat de Ministerul Sănătăţii pot 
fi transmise, fără plată, către 
direcţiile de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, precum 
şi către alţi beneficiari, stabiliţi de 
Ministerul Sănătăţii, repartiţia 
acestora realizându-se prin ordin al 
ministrului sănătăţii. 
 
 12. La articolul 118 alineatul (1), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
a) manager general,  absolvent al 

Nemodificat. Nemodificat.  



unei instituţii de învăţământ superior, 
care trebuie să îndeplinească una 
dintre următoarele condiţii: 
- să fie absolvent al unor cursuri de 
perfecţionare în management sau 
management sanitar, agreate de 
Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin 
ordin al ministrului sănătăţii; 
- să fie absolvent al unui masterat sau 
doctorat în management sanitar, 
economic sau administrativ organizat 
într-o instituţie de învăţământ 
superior acreditată; 
- să fie medic în specialitatea 
sănătate publică şi management;” 
 

5.  3. La articolul I punctul 2, 
alineatele (3), (8) şi (13) ale 
articolului 118, se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„(3) Până la ocuparea prin concurs a 
funcţiilor de conducere care fac parte 
din comitetul director, conducerea 
interimară a serviciilor de ambulanţă 
judeţene şi a Serviciului de 
Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se 
numeşte prin ordin al ministrului 
sănătăţii. Pot fi numite în aceste 
funcţii persoane angajate în cadrul 
serviciilor de ambulanţă care 
îndeplinesc condiţiile legale pentru 
participarea la concursul de selecţie 
pentru ocuparea respectivei funcţii. 
Numirea într-o funcţie de conducere 
interimară la nivelul serviciilor de 

Nemodificat. Nemodificat.  



ambulanţă judeţene şi al Serviciului 
de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se 
efectuează pe o perioadă de 6 luni, 
maximum  de două ori. 
………………………………….. 
(8) Funcţia de manager general se 
va ocupa prin concurs, organizat 
potrivit normelor aprobate prin ordin 
al ministrului sănătăţii. Managerul 
general încheie cu Ministerul 
Sănătăţii, reprezentat prin ministru, 
un contract de management pe o 
perioadă de maximum 3 ani, în 
conţinutul căruia sunt prevăzuţi 
indicatorii specifici de performanţă, 
planul de management al 
candidatului şi clauzele contractuale 
care reglementează drepturile şi 
obligaţiile părţilor. Contractul de 
management poate fi prelungit după 
încetarea mandatului pe o perioadă 
de 3 luni, maximum de două ori, 
perioadă în care se organizează 
concursul de ocupare a funcţiei. 
Contractul de management poate fi 
reziliat în cazul neîndeplinirii 
obligaţiilor prevăzute în acesta. 
………………………………….. 
(13)  Conţinutul contractului de 
management pentru managerul 
general, care include cel puţin 
indicatorii de performanţă a 
activităţii, planul de management, 
programul de lucru şi condiţiile de 
desfăşurare a activităţii de 



management, precum şi conţinutul 
contractului de administrare pentru 
membrii comitetului director vor fi 
stabilite prin ordin al ministrului 
sănătăţii.” 
 

6.  4. La articolul I punctul 3, litera 
a) a alineatului (15) al articolului 
118 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„a) exercitarea oricăror activităţi 
salarizate sau/şi indemnizate, cu 
excepţia activităţilor în domeniul 
medical desfăşurate în specialitatea 
deţinută, a activităţilor didactice, de 
cercetare ştiinţifică şi de creaţie 
literar-artistică, a activităţilor 
desfăşurate la solicitarea 
autorităţilor centrale sau locale, 
precum şi a activităţilor desfăşurate 
în societăţile profesionale de profil, 
cu respectarea prevederilor lit.a1);” 
 

Nemodificat. 
 

4.La articolul I punctul 3, litera 
a) a alineatului (15) al 
articolului 118 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„a) exercitarea oricăror activităţi 
salarizate sau/şi indemnizate, cu 
excepţia activităţilor în domeniul 
medical desfăşurate în 
specialitatea deţinută, a 
activităţilor didactice, de cercetare 
ştiinţifică şi de creaţie literar-
artistică, a activităţilor desfăşurate 
prin nominalizarea de către 
autorităţile publice centrale sau 
locale, precum şi a activităţilor 
desfăşurate în cadrul 
organizaţiilor profesionale de 
profil, cu respectarea prevederilor 
lit.a1);” 
 
Autor:Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 
 
 
 
Potrivit cererii de 
reexaminare şi pentru 
precizia textului. 

7.  5.La articolul I, după punctul 4 se 
introduce un nou punct, punctul 
41, cu următorul cuprins: 
 
„41. La articolul 118, litera c) a 
alineatului (15), se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

5.La articolul I, după punctul 4 se 
introduce un nou punct, pct.41, cu 
următorul cuprins: 
 
 
„41. La articolul 118, alineatul (15), 
litera c) se modifică şi va avea 

5.La articolul I , după punctul 4 
se introduce un nou punct, 
punctul 41, cu următorul 
cuprins: 
 
„41. La articolul 118, litera c) a 
alineatului (15), se modifică şi va 

 
 
 
 
 
Pentru o exprimare 
corectă.



„c) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi control în 
cadrul organizaţiilor sindicale sau 
patronale de profil;” 
 
 

următorul cuprins: 
„c) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi control în 
cadrul organizaţiilor sindicale sau 
patronale, cu excepţia 
organizaţiilor patronale de profil;” 
 

avea următorul cuprins: 
c) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi control 
în cadrul organizaţiilor sindicale 
sau patronale, cu excepţia 
organizaţiilor profesionale de 
profil;” 
 
Autor:Comisia pentru sănătate  

 
 
 
 
 
 
 

 
8.  6. La articolul I punctul 5, 

literele d) şi e) ale alineatului (15) 
al articolului 118 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„d) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi control ale 
unui partid politic; 
 e) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi control în 
societăţile reglementate de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

Nemodificat. 
 

Nemodificat. 
Autor:Comisia pentru sănătate 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.  7. La articolul I punctul 6, 
alineatul (16) al articolului 118, se 
abrogă. 
 

Nemodificat. 
 

Nemodificat. 
Autor:Comisia pentru sănătate 
 
 

 

10.  8. La articolul I punctul 7, 
alineatul (20) al articolului 118, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(20) Declaraţiile prevăzute la 
alin.(17) vor fi actualizate, anual 
până la data de 15 iunie. Actualizarea 
se face în termen de 30 de zile de la 

Nemodificat. 
 

Nemodificat. 
Autor:Comisia pentru sănătate 
 

 
 
 
 
 
 
 



data modificării sau încetării 
funcţiilor ori activităţilor. 
Declaraţiile se vor afişa pe pagina de 
internet a serviciului de ambulanţă 
judeţean sau al Serviciului de 
Ambulanţă Bucureşti - Ilfov unde 
persoana în cauză îşi desfăşoară 
activitatea.” 
 

11.  9.La articolul I, după punctul 7 se 
introduc trei noi puncte, punctele 
71-73, cu următorul cuprins: 
„71. La articolul 142, după litera x) 
se introduce o nouă literă, lit.y), cu 
următorul cuprins: 
y) centru importator de ţesuturi - 
o bancă de ţesuturi şi/sau celule ori o 
structură dintr-un spital sau altă 
entitate juridică având în obiectul de 
activitate  sănătatea umană, cu sediul 
pe teritoriul României  care este parte 
la un contract cu un furnizor dintr-o 
ţară terţă pentru a importa în 
interiorul Uniunii Europene ţesuturi 
şi celule provenind dintr-o ţară terţă 
destinate utilizării la om. 
 
72. La articolul 148, după alineatul 
(10) se introduc trei noi alineate, 
alineatele (101)-(103), cu următorul 
cuprins: 
(101) Importul de ţesuturi şi celule 
din ţări terţe se realizează în baza 
Certificatului de autorizare a 
importului pentru centrele 

Nemodificat. Nemodificat. 
Autor:Comisia pentru sănătate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



importatoare de ţesuturi, emis de 
Agenţia Naţională de Transplant. 
(102) Inspecţia Sanitară de Stat din 
cadrul Ministerului Sănătăţii, prin 
serviciile de control în sănătate 
publică din cadrul direcţiilor de 
sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, şi Agenţia 
Naţională de Transplant organizează 
inspecţii şi acţiuni de control la 
furnizorii de ţesuturi şi celule din 
ţările terţe. 
(103)  Procedura de autorizare a 
importului de ţesuturi şi celule din 
ţări terţe şi modelul certificatului de 
autorizare, prevăzute la alin.(101), 
precum şi procedura de organizare a 
inspecţiilor şi acţiunilor de control la 
furnizorii de ţesuturi şi celule din 
ţările terţe, prevăzută la alin.(102), 
sunt stabilite prin ordin al ministrului 
sănătăţii. 
 
 73. La articolul 176, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(2) Managerul persoană fizică sau 
reprezentantul desemnat de 
managerul persoană juridică trebuie 
să fie absolvent al unei instituţii de 
învăţământ superior şi să 
îndeplinească una dintre următoarele 
condiţii: 
a) să fie absolvent al unor cursuri de 
perfecţionare în management sau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



management sanitar, agreate de 
Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin 
ordin al ministrului sănătăţii; 
b) să fie absolvent al unui masterat 
sau doctorat în management sanitar, 
economic, juridic sau administrativ 
organizat într-o instituţie de 
învăţământ superior acreditată, 
potrivit legii; 
c) să fie medic în specialitatea 
sănătate publică şi management.” 
 
 

12.  10. La articolul I punctul 9, 
alineatul (7) al articolului 176, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(7) Modelul-cadru al contractului 
de management, care include cel 
puţin planul de management al 
candidatului, indicatorii de 
performanţă a activităţii, programul 
de lucru şi condiţiile de desfăşurare a 
activităţii de management, se aprobă 
prin ordin al ministrului sănătăţii, cu 
consultarea ministerelor, a 
instituţiilor cu reţea sanitară proprie, 
precum şi a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale. Valorile optime ale 
indicatorilor de performanţă ai 
activităţii spitalului se stabilesc şi se 
aprobă prin ordin al ministrului 
sănătăţii.” 
 

Nemodificat. 
 

Nemodificat.  



13.  11. La articolul I punctul 10,  
literele a), c), d), e), f) şi g) ale  
alineatului (1) al articolului 178 se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„a) exercitarea oricăror activităţi 
salarizate sau/şi indemnizate, cu 
excepţia activităţilor în domeniul 
medical desfăşurate în specialitatea 
deţinută, a activităţilor didactice, de 
cercetare ştiinţifică şi de creaţie 
literar-artistică, a activităţilor 
desfăşurate la solicitarea autorităţilor 
centrale sau locale, precum şi a 
activităţilor desfăşurate în societăţile 
profesionale de profil, cu respectarea 
prevederilor lit.b) şi alin.(6); 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
c) exercitarea oricărei altei funcţii 
de manager; 
 
 d) exercitarea unei funcţii de 
membru în structurile de conducere 
ale unei alte unităţi spitaliceşti;  
 
 e) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi control în 
cadrul organizaţiilor sindicale sau 
patronale de profil; 
 

11. La articolul I punctul 10, 
articolul 178 alineatul (1), literele 
a), c), d), e), f) şi g) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
„a) exercitarea oricăror activităţi 
salarizate sau/şi indemnizate, cu 
excepţia activităţilor în domeniul 
medical desfăşurate în specialitatea 
deţinută, a activităţilor didactice, de 
cercetare ştiinţifică şi de creaţie 
literar-artistică, a activităţilor 
desfăşurate la solicitarea 
autorităţilor centrale sau locale, 
precum şi a activităţilor desfăşurate 
în societăţile profesionale de profil, 
cu respectarea prevederilor lit.b) şi 
alin.(6); 
 
 

 

…………………………………… 

c) exercitarea oricărei altei funcţii 
de manager; 
 
 d) exercitarea unei funcţii de 
membru în structurile de conducere 
ale unei alte unităţi spitaliceşti;  
 
e) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi control în 
cadrul organizaţiilor sindicale sau 
patronale, cu excepţia organizaţiilor 

11.La articolul I punctul 10,  
literele a), c), d), e), f) şi g) ale  
alineatului (1) al articolului 178 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„a) exercitarea oricăror 
activităţi salarizate sau/şi 
indemnizate, cu excepţia 
activităţilor în domeniul medical 
desfăşurate în specialitatea 
deţinută, a activităţilor didactice, 
de cercetare ştiinţifică şi de creaţie 
literar-artistică, a activităţilor 
desfăşurate prin nominalizarea 
de către autorităţile publice 
centrale sau locale, precum şi a 
activităţilor desfăşurate în cadrul 
organizaţiilor profesionale de 
profil, cu respectarea prevederilor 
lit.b) şi alin.(6); 
 
………………………………... 

c) Nemodificat. 
 
 
d)Nemodificat. 
 
 
 
e) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi control 
în cadrul organizaţiilor sindicale 
sau patronale, cu excepţia 
organizaţiilor profesionale de 

 
 
 
 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 f) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi control ale 
unui partid politic; 
 
 g) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi control în 
societăţile reglementate de Legea 
nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 

patronale de profil; 
 
f) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi control 
ale unui partid politic; 
 
 
 g) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi control în 
societăţile reglementate de Legea 
nr.31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 

profil; 
Autor: Comisia pentru sanatate 
 
f)Nemodificat. 

Autor:Comisia pentru sănătate 

g) Nemodificat. 

 

 

Autor:Comisia pentru sănătate 

 
 
 

 

 

 

 

14.  12.  La articolul  I,  după  punctul  
10 se introduc cinci noi puncte, 
punctele 101-105, cu următorul 
cuprins: 
„101.La articolul 178 alineatul (2) se 
abrogă. 
102. La articolul 178, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin.(21), cu următorul cuprins: 
(21)  Persoanele cu funcţii de 
conducere şi control din cadrul 
spitalului public, inclusiv managerul 
şi membrii comitetului director, au 
obligaţia de a depune la spitalul unde 
îşi desfăşoară activitatea o declaraţie 
de interese, precum şi o declaraţie de 
avere potrivit prevederilor Legii 
nr.176/2010  privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii 

Nemodificat. Nemodificat. 
Autor: Comisia pentru sănătate 
 
 

 



nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
altor acte normative, cu modificările 
ulterioare, în termen de 30 de zile de 
la numirea în funcţie. 
 
103. La articolul 178, alineatul (6) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(6) Persoanele care îndeplinesc 
funcţia de manager pot desfăşura 
activitate medicală în specialitatea 
deţinută, cu respectarea contractului 
de management. 
 104. La articolul 180, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alineatul(4), cu următorul cuprins: 
(4) Membrii comisiilor de concurs 
sau examinare, care nu sunt salariaţi 
ai spitalului, vor beneficia de o 
indemnizaţie de 10% din salariul brut 
al managerului. Regulamentul de 
organizare şi funcţionare, atribuţiile 
şi modalitatea de acordare a 
indemnizaţiei membrilor comisiilor, 
se stabilesc de către managerul 
spitalului. 
 
105. La articolul 181, alineatul (1) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art.181.- (1) În cadrul spitalelor 
publice se organizează şi 



funcţionează un comitet director, 
format din managerul spitalului, 
directorul medical, directorul 
financiar-contabil, directorul 
administrativ, directorul de îngrijiri,  
iar pentru spitalele clinice şi un 
director de cercetare.” 
 

15.  13. La articolul I punctul 11, 
alineatul (9) al articolului 181, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(9) Dispoziţiile art.178 alin.(1)  
lit.c)-g) referitoare la 
incompatibilităţi, precum şi ale 
art.178 alin.(21), alin.(4) şi (5) se 
aplică în mod corespunzător şi 
persoanelor care ocupă funcţii 
specifice comitetului director.” 

Nemodificat. Nemodificat.  

16.  14. La articolul I punctul 16, 
alineatele (1), (5) şi (7) ale 
articolului 185 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art.185.-  (1) Secţiile, 
compartimentele, laboratoarele, 
birourile şi serviciile medicale ale 
spitalului public sunt conduse de un 
şef de secţie, şef compartiment, şef 
de laborator, şef de birou sau, după 
caz, şef de serviciu medical. Aceste 
funcţii se ocupă prin concurs sau 
examen, după caz, în condiţiile legii. 
 
 
 

14.La articolul I punctul 16, 
articolul 185, alineatele (1), (5) şi 
(7) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„Art.185.-  (1) Secţiile, 
compartimentele, laboratoarele, 
birourile şi serviciile medicale ale 
spitalului public sunt conduse de un 
şef de secţie, şef compartiment, şef 
de laborator, şef de birou sau, după 
caz, şef de serviciu medical. Aceste 
funcţii se ocupă prin concurs sau 
examen, după caz, în condiţiile legii. 

14.La articolul I punctul 16, 
alineatele (1), (5) şi (7) ale 
articolului 185 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
(1)Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



………………………………….. 
 
 
(5) Numirea în funcţie a şefilor de 
secţie, de compartiment, de 
laborator, de birou şi de serviciu 
medical se face pe o perioadă de 3 
ani . Contractul de administrare poate 
fi prelungit sau, după caz, în situaţia 
neîndeplinirii indicatorilor de 
performanţă asumaţi poate înceta 
înainte de termen. În cazul în care la 
numirea în funcţie şeful de secţie, de 
compartiment, de laborator, de birou 
sau de serviciu medical se află în 
stare de incompatibilitate ori conflict 
de interese, acesta este obligat să 
înlăture motivele de incompatibilitate 
sau de conflict de interese în termen 
de maximum 30 de zile de la 
numirea în funcţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
 

………………………………….. 

 
 (5) Numirea în funcţie a şefilor de 
secţie, de compartiment, de 
laborator, de birou şi de serviciu 
medical se face pe o perioadă de 3 
ani. Contractul de administrare poate 
fi prelungit sau, după caz, în situaţia 
neîndeplinirii indicatorilor de 
performanţă asumaţi poate înceta 
înainte de termen. În cazul în care la 
numirea în funcţie şeful de secţie, de 
compartiment, de laborator, de birou 
sau de serviciu medical se află în 
stare de incompatibilitate ori conflict 
de interese, acesta este obligat să 
înlăture motivele de 
incompatibilitate sau de conflict de 
interese în termen de maximum 30 
de zile de la numirea în funcţie. 
 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

……………………………….. 
 
 
 (5) La numirea în funcţie de către 
manager, şefii de secţie, de 
compartiment, de laborator, de 
birou şi de serviciu medical vor 
încheia cu spitalul public, 
reprezentat de managerul acestuia, 
un contract de administrare cu o 
durată de 3 ani. Contractul de 
administrare poate înceta 
înainte de termen, în urma 
evaluării anuale, dacă nu sunt 
îndeplinite criteriile de 
performanță. În cazul în care la 
numirea în funcţie şeful de secţie, 
de compartiment, de laborator, de 
birou sau de serviciu medical se 
află în stare de incompatibilitate 
ori conflict de interese, acesta este 
obligat să înlăture motivele de 
incompatibilitate sau de conflict 
de interese în termen de maximum 
30 de zile de la numirea în funcţie. 
În caz contrar, contractul de 
administrare este reziliat de plin 
drept. 
 
Autor: deputat Oana Murariu 
 
 
 
………………………………... 

 

Tehnică legislativă. 
Contractul dacă e 
încheiat pe 3 ani, nu 
este prelungit după 
primul an, după 
evaluarea anuală, ci 
continuă până la 
ajungerea la termen 
sau, după caz, până la 
prima evaluare 
nesatisfăcătoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (7) În spitalele clinice,  funcţia de 
director medical, director de 
cercetare, şef de secţie medicală, şef 
de compartiment medical,  şef de 
laborator medical, şef de serviciu 
medical şi şef birou medical se ocupă 
de către un cadru didactic universitar 
medical desemnat în urma 
concursului sau examenului 
organizat de senatul instituţiei de 
învăţământ medical superior public 
în cauză.”   

(7) În spitalele clinice,  funcţia de 
director medical, director de 
cercetare, şef de secţie clinică, şef de 
laborator clinic se ocupă prin 
concurs sau examen organizat de 
către spital cu participarea în 
comisiile de concurs sau examen a 
unor cadre didactice din facultăţile 
acreditate care desfăşoară activitate 
de învăţământ în spital, pe bază de 
contract. La concurs pot participa 
cadre didactice universitare precum 
şi medici în specialitatea respectivă 
în baza avizului pozitiv acordat de 
către facultatea care desfăşoară 
activitate de învăţământ în spital, 
dacă secţia sau laboratorul sunt 
clinice. Pentru candidaţii cadre 
universitare, avizul se prezumă a fi 
dat. Criteriile privind eliberarea 
avizului pozitiv se aprobă de 
facultatea respectivă şi se publică 
în anunţul privind organizarea 
concursului.” 
 

(7) În spitalele clinice,  funcţia de 
director medical, director de 
cercetare, şef de secţie clinică, şef 
de laborator clinic se ocupă prin 
concurs sau examen organizat de 
către spital, cu participarea, în 
comisiile de concurs sau examen, 
a unor cadre didactice din 
instituţia de învăţământ 
superior medical acreditată care 
desfăşoară activitate în spital, pe 
bază de contract.  La concurs pot 
participa cadre didactice 
universitare, precum şi medici 
specialişti în baza avizului 
favorabil acordat de către 
instituţia de învăţământ 
superior medical care desfăşoară 
activitate în spital. Procedura de 
organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru ocuparea 
funcţiilor mai sus menţionate, 
inclusiv condiţiile de participare 
la concurs, se stabilesc de către 
instituţia de învăţământ 
superior medical care 
desfăşoară activitate de 
învăţământ în spital, în 
colaborare cu Ministerul 
Sănătăţii sau autoritatea 
publică locală, după caz, şi se 
publică în anunţul privind 
organizarea concursului. 
  
Autor:Comisia pentru sănătate 

 
Pentru soluţionarea 
tuturor situaţiilor care 
pot apărea şi pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.  15. La articolul I punctul 17, 
alineatul (71) al articolului 185, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
___ 
 
 
 
 
___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(71)  În secţiile clinice, 
compartimentele clinice, 
laboratoarele clinice şi serviciile 
medicale clinice din spitalele 
aparţinând reţelei sanitare a 

Nemodificat. 15. La articolul I, punctul 17 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„17.La articolul 185, după 
alineatul (7)  se introduc două 
noi alineate, alineatele (71) şi 
(72), cu următorul cuprins: 
 
„(71) În termen de 30 de zile de 
la publicarea prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, Ministerul Sănătăţii şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
elaborează, prin ordin comun, 
normele metodologice prin care 
spitalul public încheie, pe o 
perioadă nedeterminată, 
contract cu o singură instituţie 
de învăţământ superior medical 
acreditată. La încheierea 
contractului, au prioritate 
instituţiile de învăţământ 
superior medical acreditate, cu 
vechimea cea mai mare în 
relaţiile cu spitalul public. 
 
Autor:Comisia pentru sănătate şi 
familie 
 
(72) Nemodificat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prin renumerotare. 



Ministerului Apărării Naţionale, 
funcţia de şef de secţie, şef 
compartiment, şef de laborator şi şef 
de serviciu medical se ocupă de către 
un cadru didactic universitar militar, 
în activitate medic, desemnat pe bază 
de concurs organizat conform 
prevederilor alin.(9).” 

18.  16. La articolul I punctul 18, 
alineatele (9), (10) şi (15)  ale 
articolului 185, se modifică şi vor 
avea  următorul cuprins:  
„(9) Procedura de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef 
de compartiment, şef de laborator, 
şef birou, şef de serviciu medical, 
inclusiv condiţiile de participare la 
concurs, vor fi stabilite prin ordin al 
ministrului sănătăţii, iar în cazul 
spitalelor aparţinând ministerelor sau 
instituţiilor cu reţea sanitară proprie, 
condiţiile specifice de participare la 
concurs vor fi stabilite prin ordin al 
ministrului, respectiv prin decizie a 
conducătorului instituţiei, cu avizul 
Ministerului Sănătăţii. În cazul în 
care la concurs nu se prezintă niciun 
candidat sau nu este declarat 
câştigător niciun candidat în 
termenul legal, managerul spitalului 
public va delega o persoană în 
funcţia de şef de secţie, şef de 
laborator sau şef de serviciu medical, 
pe o perioadă de până la 6 luni, 

16. La articolul I punctul 18,  
articolul 185, alineatele (9), (10) şi 
(15)  se modifică şi vor avea  
următorul cuprins:  
„(9) Procedura de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef 
de compartiment, şef de laborator, 
şef birou, şef de serviciu medical, 
inclusiv condiţiile de participare la 
concurs, vor fi stabilite prin ordin al 
ministrului sănătăţii, iar în cazul 
spitalelor aparţinând ministerelor sau 
instituţiilor cu reţea sanitară proprie, 
condiţiile specifice de participare la 
concurs vor fi stabilite prin ordin al 
ministrului, respectiv prin decizie a 
conducătorului instituţiei, cu avizul 
Ministerului Sănătăţii. În cazul în 
care la concurs nu se prezintă niciun 
candidat sau nu este declarat 
câştigător niciun candidat în 
termenul legal, managerul spitalului 
public va delega o persoană în 
funcţia de şef de secţie, şef de 
laborator sau şef de serviciu medical, 
pe o perioadă de până la 6 luni, 

16. La articolul I punctul 18, 
alineatele (9), (10) şi (15)  ale 
articolului 185, se modifică şi 
vor avea  următorul cuprins:  
(9) Nemodificat. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



interval în care se vor repeta 
procedurile prevăzute la alin.(1). 
 (10) În cazul spitalelor publice din 
reţeaua autorităţilor administraţiei 
publice locale, condiţiile specifice de 
participare la concursul de ocupare a 
funcţiei de şef de secţie, şef de 
laborator şi şef de serviciu medical se 
aprobă, la propunerea comitetului 
director, prin act administrativ al 
primarului unităţii administrativ-
teritoriale, al primarului general al 
municipiului Bucureşti sau al 
preşedintelui consiliului judeţean, 
după caz, cu avizul direcţiei de 
sănătate publică judeţene sau a 
municipiului Bucureşti. 
…………………………………… 
 (15)  Dispoziţiile art.178 alin.(1) 
lit.c), d), e) şi g) referitoare la 
incompatibilităţi, precum şi ale 
art.178 alin.(21), se aplică şi şefilor 
de secţie, de compartiment, de 
laborator, de birou şi de serviciu 
medical din spitalele publice, cu 
excepţia activităţilor desfăşurate la 
solicitarea autorităţilor centrale sau 
locale, precum şi a activităţilor 
desfăşurate în societăţile profesionale 
de profil.” 
 

interval în care se vor repeta 
procedurile prevăzute la alin.(1). 
 (10) În cazul spitalelor publice din 
reţeaua autorităţilor administraţiei 
publice locale, condiţiile specifice de 
participare la concursul de ocupare a 
funcţiei de şef de secţie, şef de 
laborator şi şef de serviciu medical se 
aprobă, la propunerea comitetului 
director, prin act administrativ al 
primarului unităţii administrativ-
teritoriale, al primarului general al 
municipiului Bucureşti sau al 
preşedintelui consiliului judeţean, 
după caz, cu avizul direcţiei de 
sănătate publică judeţene sau a 
municipiului Bucureşti. 
…………………………………… 
 (15)  Dispoziţiile art.178 alin.(1) 
lit.c), d), e) şi g) referitoare la 
incompatibilităţi, precum şi ale 
art.178 alin.(21), se aplică şi şefilor 
de secţie, de compartiment, de 
laborator, de birou şi de serviciu 
medical din spitalele publice, cu 
excepţia activităţilor desfăşurate la 
solicitarea autorităţilor centrale sau 
locale, precum şi a activităţilor 
desfăşurate în societăţile 
profesionale de profil.” 

 
 
(10) Nemodificat. 
Autor:Comisia pentru sănătate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………… 
 
(15)  Dispoziţiile art.178 alin.(1) 
lit.c), d), e) şi g) referitoare la 
incompatibilităţi, precum şi ale 
art.178 alin.(21), se aplică şi 
şefilor de secţie, de compartiment, 
de laborator, de birou şi de 
serviciu medical din spitalele 
publice, cu excepţia activităţilor 
desfăşurate prin nominalizarea 
de către autorităţile publice 
centrale sau locale, precum şi a 
activităţilor desfăşurate în 
organizaţiile profesionale de 
profil.” 
Autor:Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrivit cererii de 
reexaminare şi pentru o 
exprimare corectă şi 
unitară. 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.  17.La articolul I, după punctul 18 
se introduce un nou punct, punctul 
181, cu următorul cuprins: 
 
„181. La articolul 185, după alineatul 
(9) se introduce un nou alineat, 
alineatul (91), cu  următorul cuprins: 
(91)  În cazul spitalelor clinice, 
procedura de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea funcţiei de director 
medical, director cercetare, şef de 
secţie medical, şef compatiment 
medical, şef de laborator medical, şef 
birou medical şi şef serviciu medical, 
inclusiv condiţiile de participare la 
concurs, se stabilesc de către senatul 
instituţiei de învăţământ medical 
superior public în cauză, în 
colaborare cu Ministerul Sănătăţii 
sau autoritatea publică locală, după 
caz.”   
 

17.La articolul I, după punctul 18 
se introduce un nou punct, pct.181, 
cu următorul cuprins: 
 
 
„181. La articolul 185, după 
alineatul (9) se introduce un nou 
alineat, alin.(91), cu  următorul 
cuprins: 
(91)  În cazul spitalelor clinice, 
procedura de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru 
ocuparea funcţiei de director 
medical, director de cercetare, şef de 
secţie clinică, şef de laborator clinic, 
inclusiv condiţiile de participare la 
concurs, se stabilesc de către 
facultatea care desfăşoară activitate 
de învăţământ în spital, dacă secţia 
sau laboratorul sunt clinice, în 
colaborare cu Ministerul Sănătăţii 
sau autoritatea publică locală, după 
caz.”   
 

17.La articolul I, punctul 181 se 
elimină.  
Autor: Comisia pentru sănătate 

Textul a fost 
reformulat în cuprinsul 
alineatului (7) al 
articolului 185. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  18.  La articolul I punctul 19, 
alineatul (13) al articolului 187, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(13) Dispoziţiile art.178 alin.(21) şi 
ale art.178 alin.(5) se aplică în mod 
corespunzător şi membrilor 
consiliului de administraţie.” 
 

Nemodificat. Nemodificat. 
Autor: Comisia pentru sănătate 
 
 

 
 
 
 
 



21.  19.  La articolul I punctul 20, 
alineatul (4) al articolului 188, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Declaraţiile prevăzute la 
alin.(1) se  actualizează anual până la 
data de 15 iunie; actualizarea se face 
în termen de 30 de zile de la data 
apariţiei modificării, precum şi a 
încetării funcţiilor sau activităţilor.” 
 
 

Nemodificat. 19.La articolul I punctul 20, 
articolul 188, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Declaraţiile prevăzute la 
alin.(1) se actualizează anual până 
la data de 15 iunie. Actualizarea 
se face în termen de 30 de zile de 
la data modificării sau încetării 
funcţiilor ori activităţilor.” 
 
Autor:Comisia pentru sănătate şi 
familie 
 

Pentru claritatea 
textului şi corelare cu 
pct.8. 
 

22.  20.  La articolul I punctul 21, 
articolul 206 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.206.-   În situaţia în care 
spitalul public nu are angajat 
personal propriu sau personalul 
angajat este insuficient pentru 
acordarea asistenţei medicale 
corespunzătoare structurii 
organizatorice aprobate în condiţiile 
legii, precum şi pentru servicii de 
natură administrativă necesare 
derulării actului medical, poate 
încheia contracte de prestări servicii 
pentru asigurarea acestora, în 
condiţiile legii.” 
 

Nemodificat. Nemodificat.  

23.  21. La articolul I, după punctul 
22 se introduc două noi puncte, 
punctele 221 şi 222, cu următorul 
cuprins: 

Nemodificat. Nemodificat. 
Autor: Comisia pentru sănătate 
 

 
 
 



„221. Articolul 784 se modifică şi va 
avea  următorul cuprins: 
Art.784.- Ambalajul secundar şi 
prospectul pot include simboluri sau 
pictograme concepute pentru a 
clarifica anumite informaţii 
prevăzute la art.774 şi la art.781 
alin.(1) şi alte informaţii compatibile 
cu rezumatul caracteristicilor 
produsului care sunt utile pentru 
pacient, cu excluderea oricărui 
element de natură publicitară. 
 
222. Alineatul (3)al articolului 799, 
se modifică şi va avea  următorul 
cuprins: 
(3) Distribuţia angro şi depozitarea 
medicamentelor se efectuează,  cu 
respectarea prevederilor art.704 
alin.(1), numai pentru medicamente 
care au autorizaţii de punere pe piaţă 
eliberate:   
a) de Comisia Europeană, conform 
procedurii centralizate; sau 
b) de autorităţile competente ale unui 
stat membru.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  22.  La articolul I, după punctul 
23 se introduce un nou punct, 
punctul 231, cu următorul cuprins: 
„231. Articolul 809 se modifică şi va 
avea  următorul cuprins: 
Art.809.- Prevederile art.799 şi 
art.803 lit.c) nu se aplică în cazul 
distribuţiei angro de medicamente în 

Nemodificat. 

 

Nemodificat.  



ţări terţe. Prevederile art.803 lit.b) şi 
d) nu se aplică în cazul în care un 
medicament este primit direct dintr-o 
ţară terţă, fără a fi importat. Cu toate 
acestea,   într-un asemenea caz, 
distribuitorii angro trebuie să se 
asigure că medicamentele sunt 
obţinute numai de la persoane 
autorizate sau îndreptăţite să 
furnizeze medicamente în 
conformitate cu prevederile legale 
aplicabile în ţara terţă în cauză. În 
situaţiile în care furnizează 
medicamente unor persoane din ţări 
terţe, distribuitorii angro trebuie să se 
asigure că medicamentele sunt 
furnizate numai unor persoane care 
sunt autorizate sau îndreptăţite să 
primească medicamente pentru 
distribuţie angro ori către public, în 
conformitate cu prevederile legale 
aplicabile în ţara terţă în cauză. 
Prevederile art. 805 se aplică în cazul 
furnizării de medicamente către 
persoane din ţări terţe autorizate sau 
îndreptăţite să furnizeze 
medicamente către populaţie.”  

 

 

 

 



AMENDAMENTE RESPINSE 

Nr. 
crt 

Text de Lege în vigoare Text Senat Text  adoptat de Comisie 

(autorul amendamentului) 

1.Motivare pentru 
susţinerea 
amendamentului 

2.Motivare pentru 
respingerea 
amendamentului 

1 5.La articolul I, după punctul 4 se 
introduce un nou punct, punctul 41, 
cu următorul cuprins: 
 
„41. La articolul 118, litera c) a 
alineatului (15), se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„c) exercitarea funcţiei de conducere, 
administrare şi control în cadrul 
organizaţiilor sindicale sau patronale 
de profil;” 
 
 

5.La articolul I, după punctul 4 se 
introduce un nou punct, pct.41, cu 
următorul cuprins: 
 
 
„41. La articolul 118, alineatul (15), 
litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„c) exercitarea funcţiei de conducere, 
administrare şi control în cadrul 
organizaţiilor sindicale sau patronale, cu 
excepţia organizaţiilor patronale de 
profil;” 
 

5.La articolul I , după punctul 
4 se introduce un nou punct, 
punctul 41, cu următorul 
cuprins: 

 
,,c) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi 
control în cadrul organizaţiilor 
sindicale, patronale și 
organizaţiilor profesionale de 
profil;” 
 
Autor: deputat Oana Murariu 

În comisia de sănătate s-a 
clarificat faptul că partea 
a 2-a a normei viza în 
realitate nu organizațiile 
patronale, ci organizațiile 
profesionale de profil, 
adică CMR, CMDR, 
CMF etc. Nu considerăm 
oportun ca un manager 
general al serviciului de 
ambulanță să poată fi și 
președinte al Colegiului 
medicilor, de exemplu. 
Nu se pot îndeplini 
corespunzător ambele 
funcții și apar 
disfuncționalități în 
cadrul gestionării 
fiecăreia. 

2 6. La articolul I punctul 5, literele 
d) şi e) ale alineatului (15) al 
articolului 118 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„d) exercitarea funcţiei de conducere, 
administrare şi control ale unui partid 
politic; 
 e) exercitarea funcţiei de conducere, 

Nemodificat. 
 

Se elimină 
Autor:deputat Oana Murariu 

Forma în vigoare este 
mai coerentă, discutând 
de funcția de membru 
în organele de 
conducere, 
administrare și control 
în cadrul partidelor 
politice sau în societăți. 



administrare şi control în societăţile 
reglementate de Legea societăţilor 
nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 

 
 
 
 

3 7. La articolul I punctul 6, 
alineatul (16) al articolului 118, se 
abrogă. 
 

Nemodificat. 
 

Se elimină 
Autor:deputat Oana Murariu 

Art. 118 alin. (16) 
prevede conflictele de 
interese în cazul 
managerului general al 
serviciului de 
ambulanță, adică exact 
motivul pentru care a 
formulat Președintele 
României cerere de 
reexaminare!

4   7³. La articolul 176, alineatul (2) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
(2) În vederea ocupării prin 
concurs a funcţiei de manager 
persoană fizică sau 
reprezentant desemnat de 
managerul persoană juridică, 
candidatul trebuie să fie 
absolvent cu diplomă al 
studiilor universitare de licenţă 
în în: medicină, specializarea 
medicină, medicină dentară, 
specializarea medicină 
dentară, ştiinţe juridice sau 
ştiinţe economice şi să aibă cel 
puţin 5 ani vechime în 
specialitatea studiilor și să 
îndeplinească una dintre 

În forma propusă și un 
pictor sau un absolvent 
de litere ar putea 
deveni manager de 
spital daca a absolvit 
un curs de management 
sanitar. 
 
Cu siguranță condițiile 
de la lit. a)-c) sunt 
importante și salutăm 
introducerea lor, însă 
pe un fundament care 
să justifice ocuparea 
acestei poziții - 
respectiv absolvirea 
unor studii în domeniul 
medical ori în 
economie sau drept, 
care pot justifica per se 



următoarele condiții: 
a) să fie absolvent al unor cursuri 
de perfecţionare în management 
sau management sanitar, agreate 
de Ministerul Sănătăţii şi 
stabilite prin ordin al ministrului 
sănătăţii; 
b) să fie absolvent al unui 
masterat sau doctorat în 
management sanitar, economic, 
juridic sau administrativ 
organizat într-o instituţie de 
învăţământ superior acreditată, 
potrivit legii; 
c) să fie medic în specialitatea 
sănătate publică şi 
management.” 

abilitățile necesare 
gestionării activităților 
presupuse de funcția de 
manager 

5  11. La articolul I punctul 10, 
articolul 178 alineatul (1), literele a), 
c), d), e), f) şi g) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

e) exercitarea funcţiei de conducere, 
administrare şi control în cadrul 
organizaţiilor sindicale sau patronale, cu 
excepţia organizaţiilor patronale de 
profil; 

f) exercitarea funcţiei de conducere, 
administrare şi control ale unui partid 
politic; 

 g) exercitarea funcţiei de conducere, 
administrare şi control în societăţile 
reglementate de Legea nr.31/1990, 

 

 

e) exercitarea funcţiei de 
conducere, administrare şi 
control în cadrul organizaţiilor 
sindicale, patronale și 
organizaţiilor profesionale de 
profil; 

Se elimină  

 

Se elimina 

 

În comisia de sănătate 
s-a clarificat faptul că 
partea a 2-a a normei 
viza în realitate nu 
organizațiile patronale, 
ci organizațiile 
profesionale de profil, 
adică CMR, CMDR, 
CMF etc. 

Nu considerăm oportun 
ca un manager de spital 
să poată fi și președinte 
al Colegiului medicilor, 
de exemplu.  

Nu se pot îndeplini 



republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

 

Autor: deputat Oana Murariu 

 

corespunzător ambele 
funcții și apar 
disfuncționalități în 
cadrul gestionării 
fiecăreia.  

Forma în vigoare este 
mai coerentă, discutând 
de funcția de membru 
în organele de 
conducere, 
administrare și control 
în cadrul partidelor 
politice sau în societăți. 

6 12.  La articolul  I,  după  punctul  
10 se introduc cinci noi puncte, 
punctele 101-105, cu următorul 
cuprins: 

„101.La articolul 178 alineatul (2) se 
abrogă. 

 Se elimină  

 

 

Autor: deputat Oana Murariu 

Art. 178 alin. (2) prevede 
conflictele de interese în 
cazul managerului de 
spital, adică exact 
motivul pentru care a 
formulat Președintele 
României cerere de 
reexaminare! 

7  14.La articolul I punctul 16, articolul 
185, alineatele (1), (5) şi (7) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

(5) Numirea în funcţie a şefilor de secţie, 
de compartiment, de laborator, de birou 
şi de serviciu medical se face pe o 
perioadă de 3 ani. Contractul de 
administrare poate fi prelungit sau, după 
caz, în situaţia neîndeplinirii 

 

 

(5) La numirea în funcţie de 
către manager, şefii de secţie, 
de compartiment, de laborator, 
de birou şi de serviciu medical 
vor încheia cu spitalul public, 
reprezentat de managerul 
acestuia, un contract de 
administrare cu o durată de 3 

 



indicatorilor de performanţă asumaţi 
poate înceta înainte de termen. În cazul 
în care la numirea în funcţie şeful de 
secţie, de compartiment, de laborator, de 
birou sau de serviciu medical se află în 
stare de incompatibilitate ori conflict de 
interese, acesta este obligat să înlăture 
motivele de incompatibilitate sau de 
conflict de interese în termen de 
maximum 30 de zile de la numirea în 
funcţie. 

ani. Contractul de administrare 
poate fi prelungit anual, dacă s-
au îndeplinit indicatorii de 
performanţă asumaţi, sau, în 
caz contrar, acesta poate înceta 
înainte de termen. În cazul în 
care la numirea în funcţie şeful 
de secţie, de compartiment, de 
laborator, de birou sau de 
serviciu medical se află în stare 
de incompatibilitate ori conflict 
de interese, acesta este obligat să 
înlăture motivele de 
incompatibilitate sau de conflict 
de interese în termen de 
maximum 30 de zile de la 
numirea în funcţie. 

Autor: Comisia pentru sănătate 

 

8  14.La articolul I punctul 16, articolul 
185, alineatele (1), (5) şi (7) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

(7)În spitalele clinice,  funcţia de 
director medical, director de cercetare, 
şef de secţie clinică, şef de laborator 
clinic se ocupă prin concurs sau examen 
organizat de către spital cu participarea 
în comisiile de concurs sau examen a 
unor cadre didactice din facultăţile 
acreditate care desfăşoară activitate de 
învăţământ în spital, pe bază de contract. 

 

 

 (7) În spitalele clinice, funcţia 
de director medical, director de 
cercetare, şef de secţie clinică, 
şef de laborator clinic se ocupă 
prin concurs sau examen 
organizat de către spital, cu 
participarea, în comisiile de 
concurs sau examen, a unor 
cadre didactice din instituţia de 
învăţământ superior medical 

 



La concurs pot participa cadre didactice 
universitare precum şi medici în 
specialitatea respectivă în baza avizului 
pozitiv acordat de către facultatea care 
desfăşoară activitate de învăţământ în 
spital, dacă secţia sau laboratorul sunt 
clinice. Pentru candidaţii cadre 
universitare, avizul se prezumă a fi 
dat. Criteriile privind eliberarea 
avizului pozitiv se aprobă de 
facultatea respectivă şi se publică în 
anunţul privind organizarea 
concursului.” 

 

acreditată care desfăşoară 
activitate în spital, pe bază de 
contract. La concurs pot 
participa cadre didactice 
universitare, precum şi medici în 
specialitatea respectivă, în baza 
avizului favorabil acordat de 
către instituţia de învăţământ 
superior medical care desfăşoară 
activitate în spital. Procedura de 
organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru ocuparea 
funcţiilor mai sus menţionate, 
inclusiv condiţiile de 
participare la concurs, se 
stabilesc de către instituţia de 
învăţământ superior medical 
care desfăşoară activitate de 
învăţământ în spital, în 
colaborare cu Ministerul 
Sănătăţii sau autoritatea 
publică locală, după caz, şi se 
publică în anunţul privind 
organizarea concursului. 
Procedura de acordare a 
avizului de către instituţia de 
învăţământ superior medical 
se adoptă prin ordin al 
ministrului sănătății. 

Autor: deputat Oana Murariu 

9   14¹. La art. 185 după alineatul 
(7) se introduce un nou alineat, 
alin. (7¹), cu următorul cuprins:

Păstrarea procedurii 
emiterii unui aviz față 
de medicii în 



 
(7¹) În cazul unui aviz negativ, 
persoana interesată poate 
contesta avizul la secția de 
contencios administrativ a 
Tribunalului din 
circumscripția spitalului clinic 
în termen de 5 zile de la 
comunicare. În cazul 
contestării avizului, procedura 
de concurs se suspendă până la 
soluționarea definitivă a 
contestației. Tribunalul 
soluționează în termen de 
maxim 5 zile contestația prin 
verificarea respectării 
procedurii prevăzută în 
ordinul de ministru. 
Comunicarea hotărârii are loc 
în 48 de ore de la pronunțarea 
sa. Persoana interesată poate 
contesta cu apel hotărârea 
Tribunalului în termen de 2 
zile de la comunicare la secția 
de contencios administrativ a 
Curții de Apel. Apelul se 
judecă în maxim 5 zile. 
Comunicarea hotărârii are loc 
în 48 de ore de la pronunțarea 
sa. 
 
Autor: deputat Oana Murariu

specialitatea vizată care 
nu sunt cadre didactice 
universitare trebuie să 
vină la pachet cu 
posibilitatea de a se 
verifica legalitatea 
avizului în timpul 
desfășurării 
concursului. 

10   16. La articolul I punctul 18, 
articolul 185, alineatele (9), (10) 
și (15) se modifică și vor avea 

Propunerea efectuată 
de către comitetul 
director presupune în 



următorul cuprins: 

(10) În cazul spitalelor publice 
din reţeaua autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
condiţiile specifice de participare 
la concursul de ocupare a 
funcţiei de şef de secţie, şef de 
laborator şi şef de serviciu 
medical se aprobă, la propunerea 
consiliului de administrație, 
prin act administrativ al 
primarului unităţii administrativ-
teritoriale, al primarului general 
al municipiului Bucureşti sau al 
preşedintelui consiliului 
judeţean, după caz, cu avizul 
direcţiei de sănătate publică 
judeţene sau a municipiului 
Bucureşti. 

 

Autor: deputat Oana Murariu 

realitate o 
AUTOPROPUNERE
…ceea ce este absurd. 

11    (15) Dispoziţiile art.178 alin.(1) 
lit.c), d), e) şi g) referitoare la 
incompatibilităţi, precum şi ale 
art.178 alin. (2) și (2¹), se aplică 
şi şefilor de secţie, de 
compartiment, de laborator, de 
birou şi de serviciu medical din 
spitalele publice. 

Autor: deputat Oana Murariu 

Corelare legislativă cu 
faptul că propunem 
menținerea art. 178 
alin. (2) 



12    La articolul I punctul 19, 
articolul 187, alineatul (13) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 (13) Dispoziţiile art. 178 alin. 
(1) lit. f) și ale art.178 alin.(2) și 
(2¹), respectiv ale art.178 alin.(5) 
se aplică în mod corespunzător şi 
membrilor consiliului de 
administraţie. Nerespectarea 
obligaţiei de înlăturare a 
motivelor de incompatibilitate 
sau de conflict de interese 
apărute ca urmare a numirii în 
consiliul de administraţie în 30 
de zile are ca efect încetarea de 
drept a actului administrativ 
de numire în funcţie a 
respectivului membru al 
consiliului de administraţie. 
 
Autor: deputat Oana Murariu

Corelare legislativă cu 
faptul că propunem 
menținerea art. 178 
alin. (1) lit. f) și art. 
178 alin. (2). De 
asemenea, e necesară o 
precizare expresă a 
consecințelor 
incompatibilității și în 
cazul membrilor 
consiliilor de 
administrație. 

13 La articolul I, după punctul 22 se 
introduc 2 noi puncte, pct. 22¹ și pct. 
22², cu următorul cuprins: 

22². La articolul 799, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

(3) Distribuţia angro şi depozitarea 
medicamentelor se efectuează, cu 
respectarea prevederilor art.704 
alin.(1), numai pentru medicamente 
care au autorizaţii de punere pe piaţă 

 Se elimina pct.222 

Autor: deputat Oana Murariu 

Forma în vigoare 
prevede aceleași 
condiții și pentru 
distribuția en detail de 
medicamente - ceea ce 
forma propusă elimină. 
Practic se propune ca 
prion farmacii să poată 
fi eliberate 
medicamente care nu 
au autorizație de 



eliberate: 

a) de Comisia Europeană, conform 
procedurii centralizate; sau 

b) de autorităţile competente ale unui 
stat membru.” 

punere pe piață… 

 


