
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 

din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Alineatul (3) al articolului 391 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(3) În unităţile sanitare publice, medicii membri titulari, 

membri corespondenţi şi membri de onoare ai Academiei Române şi ai 

Academiei de Ştiinţe Medicale, cetăţeni români, profesorii universitari şi 

cercetătorii ştiinţifici gradul I, doctorii în ştiinţe medicale, care 
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desfăşoară activităţi medicale continuă, la cerere, activitatea medicală 

până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă medicii, 

membri titulari, membri corespondenţi şi membri de onoare ai 

Academiei de Ştiinţe Medicale, cetăţeni români pot fi menţinuţi în 

activitate conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea 

nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 

Medicale, cu modificările şi completările ulterioare. De acelaşi drept pot 

beneficia şi medicii, membri titulari, membri corespondenţi şi membri 

de onoare ai Academiei Române, cetăţeni români.” 

 

2. După articolul 3875, se introduce un nou articol, art. 3876, 

cu următorul cuprins: 

„Art. 3876. – Studenţii facultăţilor de medicină generală şi 

medicii rezidenţi care, în cursul pregătirii profesionale, conform 

curriculei universitare de specialitate, pentru a dobândi competenţele 

necesare unui medic  potrivit standardelor naţionale şi europene în 

vigoare, desfăşoară activităţi practice şi clinice adecvate, pe pacient, sub 

supraveghere competentă, îndeplinind astfel baremele practice şi clinice 

specifice disciplinelor de profil.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 16 aprilie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 
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