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 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 Articol unic. - Se aprobă OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 88 
din 30 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăŃii, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 
 - La articolul I, dup ă punctul 1 se introduc trei noi puncte, 
punctele 11-13 cu următorul cuprins: 
 

 „ 11. La articolul 60, litera d) se modifică  şi va avea următorul 
cuprins: 
  «d) medic de medicină generală - absolvent al facultăŃii de 
medicină sau pediatrie din România, promoŃie anterioară anului 2005 
care nu a dobândit calificarea de medic specialist, dar a întrunit condiŃiile 
de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare prezentei legi. 
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De aceste prevederi beneficiază  şi titularii diplomei de medic, obŃinută 
anterior anului 2005 în străinătate şi echivalată în România, care nu au 
dobândit calificarea de medic specialist, dar  au întrunit condiŃiile de 
exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare prezentei legi;» 
 

 12.  La articolul 69, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 «(2) Contractarea şi decontarea serviciilor de medicină de familie 
de către casele de asigurări de sănătate judeŃene şi a municipiului 
Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 
SiguranŃei NaŃionale şi AutorităŃii Judecătoreşti, precum şi Casa 
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, ConstrucŃiilor şi 
Turismului, se face pentru următoarele categorii de medici: 

 a) medicii prevăzuŃi la art. 60  lit. d); 
 b) medicii cetăŃeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai 

unui alt stat aparŃinând SpaŃiului Economic European sau ai 
ConfederaŃiei ElveŃiene, în înŃelesul art. 370 lit. b) şi art. 371 alin. (1), 
formaŃi în profesie în unul dintre aceste state, care la data de 1 ianuarie 
2007 erau stabiliŃi pe teritoriul României şi care, în urma recunoaşterii 
calificării profesionale beneficiau, la această dată, de dreptul de 
exercitare în cadrul sistemului naŃional al asigurărilor de sănătate a 
activităŃilor din domeniul specialităŃii medicină de familie, fără titlul de 
medic specialist medicină de familie;  

  c) medicii confirmaŃi specialişti în una dintre specialităŃile 
medicină generală adulŃi, medicină generală copii, medicină generală, 
medicină generală/ medicină de familie,  medicină de familie; 

 d) medicii titulari ai certificatului care atestă formarea specifică a 
medicului generalist, dobândită în unul dintre statele prevăzute la  lit. b), 
precum şi medicii titulari ai certificatului de drept câştigat de medic 
generalist, eliberat de unul dintre aceste  state, în cazul cărora s-au 
aplicat procedurile prevăzute la art. 388 – 390,  art. 396 şi art. 397.» 

 

 13. La articolul 380, litera a) a alineatului (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 «a) medic de medicină generală pentru medicii care întrunesc 
condiŃiile prevăzute la art. 60  lit. d);»” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din ConstituŃia 
României, republicată. 
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