
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Art. I. - 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 ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 

 
1. 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, repartiţia 
acestora realizându-se prin ordin al ministrului sănătăţii.” 
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2. La articolul 73 alineatul (2), litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„b) medicii cetăţeni ai unui alt stat membru al UE, ai unui 
alt stat aparţinând Spaţiului Economic European, denumit în 
continuare SEE, sau ai Confederaţiei Elveţiene, în înţelesul art. 376 
alin. (1) lit. b) şi al art. 377 alin. (1), formaţi în profesie în unul 
dintre aceste state, care la data de 1 ianuarie 2007 erau stabiliţi pe 
teritoriul României şi care, în urma recunoaşterii calificării 
profesionale beneficiau, la această dată, de dreptul de exercitare în 
cadrul sistemului naţional al asigurărilor de sănătate a activităţilor 
din domeniul specialităţii medicină de familie, fără titlul de medic 
specialist medicină de familie;” 

 
3. Articolul 207 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 207. - (1) Asistenţii medicali absolvenţi de studii 

sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o 
specializare de profil clinic, care au absolvit studii superioare de 
asistent medical generalist ori moaşă, se încadrează în funcţia 
corespunzătoare studiilor superioare absolvite, la gradul 
profesional imediat superior gradului de debutant, cu menţinerea 
gradaţiei avute la data promovării. 

(2) Se consideră specializări de profil clinic potrivit 
prevederilor alin. (1) următoarele: asistent medical generalist, 
asistent medical obstetrică-ginecologie, asistent medical de 
pediatrie, asistent medical de ocrotire. 

(3) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare 
postliceale sau superioare de scurtă durată   într-o specializare de 
profil clinic, care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au 
absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori de 
moaşă, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor 
superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal avut la 
data promovării. 

(4) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, precum şi 
farmacie, medicină dentară, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică, 
încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii 
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sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, 
care au absolvit studii superioare în aceeaşi specializare, se 
încadrează în funcţia  corespunzătoare studiilor superioare 
absolvite, la gradul profesional imediat superior gradului de 
debutant,  cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării. 

(5) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, precum şi 
farmacie, medicină dentară, balneofizioterapie, nutriţie şi dietetică, 
încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii 
sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, 
care au dobândit gradul de principal şi, ulterior au absolvit studii 
superioare în aceeaşi specializare, se încadrează în funcţia  
corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea 
gradului de principal avut la data promovării. 
  (6) Asistenţii medicali încadraţi în sistemul public în baza 
diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare 
de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în 
profilul acestora şi, ulterior, obţin gradul de principal în profilul 
studiilor superioare absolvite, beneficiază de încadrarea în funcţia 
de asistent medical principal corespunzătoare studiilor superioare 
absolvite, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării. 

(7) În cazul asistenţilor medicali absolvenţi de studii 
postliceale, care au dobândit gradul de principal în profilul 
specialităţii de bază şi, ulterior au absolvit un program de pregătire 
pentru obţinerea specializării în unul din domeniile complementare 
acesteia, se încadrează în funcţia corespunzătoare noii specializări 
cu păstrarea gradului de principal dacă noua specializare aparţine 
profilului specialităţii de bază, precum şi cu menţinerea gradaţiei 
deţinute la acea dată.  

(8) Gradul de principal dobândit în altă specializare 
aparţinând profilului specializării studiilor postliceale absolvite de 
asistenţii medicali care nu deţin un alt titlu de calificare de studii 
superioare de asistent medical, se păstrează şi se salarizează 
conform legii. 

(9) Exercitarea efectivă a activităţilor de asistent medical 
generalist, de asistent medical ori de moaşă cu normă întreagă sau  
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echivalent de fracţii de normă cu respectarea celorlalte condiţii de 
exercitare prevăzute de lege constituie experienţă profesională 
după caz, în profesia de  asistent medical generalist, de asistent 
medical, respectiv de moaşă.” 

 
4. La articolul 376 alineatul (1), după litera f) se 

introduce o nouă literă,  lit. g), cu următorul cuprins: 
„g) cetăţeni ai statelor terţe, titulari ai Cărţii Albastre a UE 

eliberată în România sau de un alt stat membru al UE.” 
 
5. La articolul 377 alineatul (3), literele d) şi e) se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 
„d) diplomă, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea 

de bază de medic şi respectiv de medic specialist, eliberate 
conform normelor UE de către celelalte state membre ale UE, 
statele aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană; 

e) diplomă, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de 
bază de medic şi respectiv de medic specialist, dobândite într-un 
stat terţ şi echivalate în România, în condiţiile legii.” 
 

6. Articolul 378 se abrogă. 
 
7. La articolul 383, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 383. - (1) Medicii care întrunesc una dintre condiţiile 

prevăzute la art. 376 şi sunt membri ai CMR exercită profesia de 
medic, în regim salarial şi/sau independent.” 

 
8. La articolul 383, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 
„(11)  Prin excepţie de la prevederile alin.(1), medicii cetăţeni 

ai unui stat terţ prevăzuţi la art. 376 alin. (1) lit. g), membri ai 
CMR, pot exercita profesia în primii 2 ani numai în regim salarial 
în unităţile sanitare prevăzute la art. 3875  alin. (1).” 
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9. La articolul 384 alineatul (2), litera d) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„d) medicilor care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 
alin. (1) lit. c), e) şi g).” 
 

10. La articolul 384, după alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(21), cu următorul cuprins: 

„(21) Medicii cetăţeni ai unui stat terţ care întrunesc 
condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. g) exercită profesia de 
medic cu respectarea prevederilor art. 383 alin. (11), a prevederilor 
art. 386 alin. (4) şi a prevederilor art. 3875, precum şi cu celelalte 
drepturi şi obligaţii prevăzute de lege pentru medicii cetăţeni 
români membri ai Colegiului Medicilor din România.” 

 
11. La articolul 386, după alineatul (1) se introduc trei 

noi alineate, alin. (11) - (13), cu următorul cuprins: 
„(11) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau lit. b), 

profesia se exercită cu drept de liberă practică. 
 (12) Exercitarea efectivă de către medicii care au obţinut 

drept de liberă practică a activităţilor profesionale de medic, cu 
normă întreagă sau  echivalent de fracţii de normă, şi cu 
respectarea  celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege 
constituie experienţă profesională de medic.  

 (13) Medicii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
 art. 64 lit. d) şi care nu au dobândit un titlu de medic specialist în 
una dintre specialităţile medicale, clinice şi paraclinice prevăzute 
de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi 
farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală exercită profesia 
cu competenţe limitate, sub îndrumarea şi supravegherea unui 
medic de medicină generală cu drept de liberă practică, respectiv a 
unui medic specialist cu drept de liberă practică.” 
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12. La articolul 386, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(2) Prevederile alin. (1), (11) şi (12) se aplică şi medicilor 
cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau 
ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi medicilor care întrunesc 
condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c), e) şi g), care exercită 
profesia în România.” 
 

13. La articolul 386, după alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 

„(4) De la prevederile alin. (3), fac excepţie: 
a) medicii prevăzuţi la alin. (12) exercită profesia numai în 

regim salarial în unităţi sanitare publice sau private precum şi în 
cabinete medicale, în funcţia de medic. Aceştia nu pot fi încadraţi 
în serviciile de ambulanţă şi nu pot intra în relaţie contractuală 
directă cu casele de asigurări de sănătate; 

b) medicii cetăţeni ai unui stat terţ posesori ai Cărţii 
Albastre a UE, membri ai CMR pot dobândi calitatea de persoană 
fizică independentă şi pot înfiinţa cabinete de practică medicală 
numai după expirarea termenului prevăzut la art. 383 alin. (11).” 

 
14. Articolul 387 se abrogă. 
 
15. După articolul 387 se introduc cinci noi articole,  

art. 3871 – 3875, cu următorul cuprins: 
„Art. 3871. - În vederea exercitării profesiei, recunoaşterea 

titlurilor de calificare care atestă formarea de bază de medic 
eliberate de un stat terţ se face de către Ministerul Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, potrivit legii. 

 
Art. 3872. - (1) Recunoaşterea profesională a titlurilor de 

calificare de medic specialist dobândite într-un stat terţ, se face de 
către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu CMR, cu respectarea 
normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi 
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titlurilor de medic, eliberate de un stat terţ, şi se aprobă prin ordin 
al ministrului sănătăţii. 

(2) Recunoaşterea titlurilor de calificare de medic specialist 
dobândite într-un stat terţ şi recunoscute de un alt stat membru, 
precum şi recunoaşterea titlurilor de calificare de medic cu formare 
de bază şi de medic specialist, eliberate de un alt stat membru 
cetăţenilor unui stat terţ, se face cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de lege pentru recunoaşterea titlurilor de calificare de 
medic cu formare de bază şi de medic specialist dobândite în 
aceleaşi condiţii de către medicii care îndeplinesc una din cerinţele 
prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. a)-f). 

(3) În vederea exercitării profesiei, titlurile de calificare de 
medic cu formare de bază şi de medic specialist dobândite în 
România nu se supun procedurilor de recunoaştere prevăzute la 
art.3871  şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol. 

 
Art. 3873. - În urma aplicării procedurilor de recunoaştere 

prevăzute la art. 3871 şi art. 3872  alin. (1) şi (2), exercitarea 
activităţilor profesionale se face pe baza titlurilor oficiale de 
calificare de medic recunoscute, a documentelor emise de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi de către 
Ministerul Sănătăţii, prin care se atestă recunoaşterea calificării de 
medic şi medic specialist şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii 
prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei de medic. 

 
Art. 3874. - (1) Ministerul Sănătăţii recunoaşte ca pregătire 

în rezidenţiat stagiile de pregătire în specialitate efectuate în unul 
dintre statele membre prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. b), de către 
medicii confirmaţi rezidenţi în una din specialităţile prevăzute 
pentru România în Anexa V.5.1.3 la Directiva nr. 2005/36/CE a 
Parlamentului  European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 255 din 30 
septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, în 
cazul în care stagiile respective au fost efectuate în cadrul unui alt 
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program de specializare enumerat în anexa menţionată, pentru care 
medicul în cauză a obţinut  deja calificarea de medic specialist  
într-un stat membru. 

(2) Durata pregătirii prin rezidenţiat recunoscută în 
condiţiile alin. (1) nu poate depăşi o jumătate din durata minimă de 
formare în specialitatea în cauză prevăzută în Anexa V.5.1.3 la 
Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului  European şi a 
Consiliului din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Art. 3875. - (1) Prin excepţie de la aplicarea prevederilor  
art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, încadrarea medicilor 
prevăzuţi la art. 383 alin. (11) se face în unităţi sanitare care  
înregistrează un deficit minim de 30% din necesarul de medici 
specialişti confirmaţi în  specialitatea  solicitantului, fără concurs. 

(2) Lista unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) cuprinzând 
oferta de posturi vacante de medic specialist,  precum şi procedura 
de încadrare se  publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii. 

(3) După expirarea termenului prevăzut la art. 383 
 alin. (11) , încadrarea  medicilor prevăzuţi la art. 376 alin. (1)  
lit. g), membri ai CMR  în alte unităţi sanitare decât cele 
menţionate la alin. (1) se  face numai prin examen/concurs. 

(4) Remunerarea medicilor cetăţeni ai unui stat terţ încadraţi 
în unităţi sanitare publice se face cu respectarea normelor 
aplicabile medicilor cetăţeni români salariaţi ai acestora, prin 
excepţie de la prevederile art.15 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în 
România.” 
 

16. La articolul 394, alineatul (3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 „(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) va cuprinde: 
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 a) dovada naţionalităţii persoanei în cauză; 
 b) copia documentelor care atestă formarea în profesie, 

respectiv a titlurilor de calificare care asigură accesul la profesia de 
medic, precum şi, după caz, dovada experienţei profesionale a 
titularului; 

c) certificatul emis de autorităţile competente ale statului 
membru de origine sau de provenienţă în cazul medicilor care 
întrunesc cerinţele de formare prevăzute de normele comunitare, 
prin care se atestă că titlul oficial de calificare este cel prevăzut de 
Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

d) dovezi emise de statul membru de origine sau 
provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei 
situaţii care suspendă sau interzice exercitarea profesiei în caz de 
eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a 
inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la 
exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale; 

e) documentul privind sănătatea fizică sau psihică a 
titularului emis de statul membru de origine sau de provenienţă; 

f) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de întreprinderile 
de asigurare din unul dintre statele membre prevăzute la alin. (1), 
prin care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor 
pecuniare care decurg din răspunderea profesională potrivit 
prevederilor legale şi de reglementare în vigoare în România 
privind termenii şi extinderea acestei garanţii.” 

 
17. La articolul 394, după alineatul (3) se introduc două 

alineate, alin. (31) şi (32), cu următorul cuprins: 

„(31) În situaţia titlurilor de calificare de medic şi medic 
specialist a căror recunoaştere intră sub incidenţa Sistemului 
general de recunoaştere a calificărilor, autorităţile competente 
române pot cere solicitantului informaţii cu privire la formarea 
însuşită de acesta, necesare stabilirii diferenţelor faţă de formarea 
în aceeaşi profesie în România, în vederea alcătuirii probei de 
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aptitudini. În cazul în care acesta nu este în măsură să furnizeze 
respectivele informaţii, autorităţile competente române se 
adresează punctului de contact, autorităţii competente sau oricărui 
alt organism competent al statului membru de origine al 
solicitantului. 

(32) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. b)-f) se însoţesc 
de traduceri legalizate în limba română.” 
 

18. La articolul 394, alineatul (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d) - f) sunt 
valabile 3 luni de la data emiterii. Autorităţile competente române, 
autorităţile competente ale statului membru de provenienţă, 
organismele, precum şi alte persoane juridice implicate asigură 
confidenţialitatea informaţiilor transmise.” 
 

19. Articolul 395 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 395. - (1) În cazul în care documentele prevăzute la 
art. 394 alin. (3) lit. d) nu sunt eliberate de autorităţile competente 
ale statului membru de origine sau de provenienţă, autorităţile 
competente române acceptă o declaraţie sub jurământ  sau, în 
statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declaraţie 
solemnă, făcută de medicul în cauză în faţa unei autorităţi judiciare 
sau administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar sau 
a unui organism profesional calificat al statului membru de origine 
sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă 
respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnă. 

(2) Autorităţile competente ale statului membru de origine 
sau de provenienţă trebuie să trimită documentele solicitate la 
 art. 394 alin. (3) lit. d) în termen de două luni. 

(3) În situaţia în care, pentru accesul şi exerciţiul profesiei, 
statul membru de origine sau de provenienţă nu impune o astfel de 
cerinţă şi, în consecinţă, nu emite cetăţenilor săi documentul 
prevăzut la art. 394 alin. (3) lit. e), autorităţile competente române 
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acceptă un certificat privind sănătatea fizică sau psihică a 
solicitantului, eliberat de o autoritate competentă a statului 
membru respectiv. 

(4) Autorităţile competente ale statului membru de origine 
sau de provenienţă trebuie să trimită documentul prevăzut la  
art. 394 alin. (3) lit. e), în termen de două luni.” 
 

20. După articolul 395 se introduce un nou articol,  
art. 3951, cu următorul cuprins: 

„Art. 3951. - Termenele prevăzute la art. 395 alin. (2) şi 
alin.(4) se aplică şi autorităţilor competente române, în situaţia în 
care România este statul membru de origine sau provenienţă a 
medicilor care solicită recunoaşterea calificării profesionale într-un 
alt stat membru.” 

 
21. După articolul 396 se introduc două noi articole, 

art. 3961 şi art. 3962, cu următorul cuprins: 
„Art. 3961. - Procedura de examinare a cererii de obţinere a 

autorizaţiei de a exercita profesia în România înaintată de către 
medicii prevăzuţi la art. 376 alin. (1) lit. a)-f) trebuie să conducă la 
o decizie justificată în mod corespunzător a autorităţilor 
competente române, în oricare dintre cazuri, în termenul prevăzut 
la art. 394 alin. (1). 

 
Art. 3962. - (1) În cazul unor suspiciuni justificate, 

autorităţile competente române pot solicita autorităţilor competente 
ale statului membru emitent o confirmare a autenticităţii 
certificatelor şi a titlurilor de calificare de medic eliberate de 
acesta, precum şi, după caz, confirmarea faptului că medicul titular 
îndeplineşte condiţiile minime de formare prevăzute de normele 
comunitare pentru calificarea profesională dobândită de acesta în 
statul membru emitent. 

(2) În cazul unor suspiciuni justificate, atunci când o 
autoritate competentă a unui alt stat membru a eliberat un titlu de 
calificare de medic, care include o formare de medic urmată în 
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totalitate sau parţial într-o instituţie legal stabilită pe teritoriul unui 
alt stat membru România, în calitate de stat membru gazdă, are 
dreptul să verifice pe lângă organismul competent al statului 
membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de 
calificare de medic dacă: 

a) formarea de medic asigurată de instituţia în cauză a fost 
certificată în mod oficial de instituţia de învăţământ situată în statul 
membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de 
calificare de medic; 

b) titlul de calificare de medic eliberat este acelaşi cu cel care 
atestă acelaşi ciclu de formare de medic efectuat în statul membru 
de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare de 
medic; şi 

c) titlul de calificare de medic eliberat conferă aceleaşi 
drepturi de acces la profesia de medic pe teritoriul statului membru 
de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de calificare de 
medic. 

(3) În cazul unor suspiciuni justificate România, în calitate de 
stat membru gazdă, poate solicita autorităţilor competente ale unui 
stat membru o confirmare a faptului că medicul solicitant nu este 
suspendat sau nu are interdicţie de exercitare a profesiei ca urmare 
a unei erori profesionale grave sau a unei condamnări pentru 
infracţiuni legate de exercitarea activităţilor sale profesionale. 

(4) Schimbul de informaţii între autorităţile competente 
române şi autorităţile competente din celelalte state membre UE în 
temeiul prezentului articol se efectuează prin intermediul 
Sistemului de informare al pieţei interne, denumit în  
continuare  IMI.” 

 
22. La articolul 402, după alineatul (3) se introduce un 

nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 
„(4) Prezentarea declaraţiei prevăzute la alin. (2) lit. a) este 

obligatorie şi dă acces medicului prestator la activitatea de servicii 
sau dreptul de a exercita activitatea respectivă pe întreg teritoriul 
României.” 
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23. Articolul 403 se abrogă. 
 
24.Articolul 404 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 404. - CMR informează semestrial Ministerul Sănătăţii 

cu privire la numărul medicilor care beneficiază de prevederile  
art. 402.” 

 
25.Articolul 406 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 406. - Începând cu data aderării la Uniunea Europeană, 

autorităţile competente române vor retrage, după caz, temporar sau 
definitiv, documentele prevăzute la art. 402 alin. (2) lit. d) eliberate 
medicilor care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1)  
lit. a), c) şi e), precum şi medicilor stabiliţi în România care 
întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. b), d) f) şi g), 
în cazul în care acestora li se aplică sancţiunile prevăzute de lege 
cu suspendarea sau interdicţia exercitării profesiei.” 

 
26. La articolul 407, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 407. - (1) În cazul unor suspiciuni justificate, 

autorităţile competente române pot solicita autorităţilor competente 
omoloage din statul membru de stabilire al medicului solicitant 
informaţii pertinente cu privire la legalitatea condiţiei de stabilire, 
buna conduită profesională a acestuia, precum şi la absenţa 
sancţiunilor disciplinare sau penale cu caracter profesional.” 

 
27. La articolul 410, după alineatul (3) se introduce un 

nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 
„(4) CMR se desemnează ca autoritatea competentă să 

verifice respectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3).” 
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28. După articolul 410 se introduc două noi articole,  
art. 4101 şi art. 4102, cu următorul cuprins: 

„Art. 4101. - (1) Verificarea cunoştinţelor lingvistice se 
limitează la cunoaşterea limbii române ca limbă oficială în 
România. 

(2) CMR poate efectua verificarea cunoştinţelor lingvistice 
numai după emiterea, conform normelor comunitare, a cardului 
profesional european de medic sau, după caz, numai după 
recunoaşterea calificărilor profesionale de medic, şi este 
proporţională cu activitatea care urmează a fi desfăşurată. 

 
Art. 4102. - Deciziile CMR cu privire la verificarea 

cunoştinţelor lingvistice pot fi atacate de medicii în cauză la 
instanţa de contencios administrativ.” 

 
29. După articolul 411 se introduce un nou articol,  

art. 4111, cu următorul cuprins: 
„Art. 4111. - Schimbul de informaţii în temeiul art. 407 şi  

art. 411 dintre autorităţile competente române şi autorităţile 
competente ale celorlalte state membre se efectuează prin 
intermediul  IMI.” 

 
30.  După articolul 4111 se introduce o nouă secţiune, 

Secţiunea a 4-a, cuprinzând articolele 4112-4119, cu următorul 
cuprins: 

„SECŢIUNEA a 4-a 
Mecanismul de alertă 

 
Art. 4112. - (1) CMR informează autorităţile competente din 

toate celelalte state membre cu privire la medicii cărora li s-a 
restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele judecătoreşti 
naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, în întregime sau în 
parte, chiar şi cu caracter temporar, activităţile profesionale. 

(2) Din categoria medicilor prevăzuţi la alin. (1) fac parte: 
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a) medici şi medici generalişti care deţin titlul de calificare 
menţionat la punctele 5.1.1. şi 5.1.4 din anexa V a Directivei  
nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 
septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) medici specialişti, care deţin un titlu menţionat la punctul 
5.1.3 din anexa V a Directivei nr.2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

c) medicii titulari ai  certificatelor care atestă  că posesorul a 
efectuat o formare care îndeplineşte cerinţele minime enumerate la 
art. 24 şi 25, începută mai devreme decât datele de referinţă ale 
calificărilor enumerate la punctele 5.1.3 şi 5.1.4, din anexa V a 
Directivei nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

d) medicii titulari ai certificatelor de drepturi dobândite 
astfel cum sunt menţionate la art. 23 alin. (1) al Directivei 
 nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 
septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
Art. 4113. - CMR transmite informaţiile menţionate la  

art. 4112 prin alertă în cadrul IMI, cel târziu în termen de 3 zile de 
la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în 
întregime sau în parte, a exercitării unei activităţi profesionale de 
către profesionistul în cauză. Aceste informaţii se limitează la: 

a) identitatea medicului în cauză; 
b) calificarea cu care acesta exercită profesia de medic; 
c) informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa naţională 

care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicţia; 
d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei; 
e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia. 
 

         Art. 4114. -  Cel târziu în termen de 3 zile de la data 
adoptării hotărârii instanţei, CMR în calitate de autoritate 
competentă a statului membru interesat, informează autorităţile 
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competente ale tuturor celorlalte state membre, prin alertă în cadrul 
IMI, despre identitatea profesioniştilor care au solicitat 
recunoaşterea calificărilor de medic şi respectiv de medic specialist 
în temeiul prezentelor prevederi şi în cazul cărora instanţele 
române au constatat că au făcut uz, în acest scop, de titluri 
falsificate de calificare profesională. 
 

Art. 4115. - Prelucrarea datelor cu caracter personal în 
scopul schimbului de informaţii prevăzute la art. 4112 şi 4114 se 
realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Legii  
nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 4116. - Atunci când expiră o interdicţie sau o restricţie 

menţionată la art. 4112, CMR informează fără întârziere autorităţile 
competente din celelalte state membre, menţionând data expirării 
şi orice altă schimbare ulterioară a respectivei date. 

 
Art. 4117. - Medicii în cazul cărora se aplică mecanismul 

de alertă a celorlalte state membre sunt informaţi în scris de către 
CMR cu privire la deciziile de alertă, concomitent cu declanşarea 
şi derularea procedurii de alertă a celorlalte state membre UE. 

 
Art.4118. - (1) Medicii prevăzuţi la art. 4117 au posibilitatea 

de a contesta decizia privind aplicarea mecanismului de alertă la 
instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit legii  sau 
pot solicita CMR  rectificarea unei astfel de decizii. 

(2) În cazul în care alerta transmisă celorlalte state membre 
se dovedeşte a fi neîntemeiată, medicul în cauză poate obţine 
despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat de aceasta. În aceste 
cazuri, decizia privind alerta poate conţine precizarea că face 
obiectul unor proceduri iniţiate de către profesionist. 

 
Art. 4119. - Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI 

atât timp cât sunt valabile. Alertele se radiază în termen de 3 zile 
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de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea 
interdicţiei sau restricţiei menţionate la art. 4112.” 

 
31. La articolul 412, alineatul (4) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
„(4) CMR cuprinde toţi medicii care întrunesc condiţiile 

prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. a), c) şi e), precum şi medicii 
stabiliţi în România care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 
alin. (1) lit. b), d), f) şi g) şi care exercită profesia de medic în 
condiţiile prezentei legi.” 

 
32. La articolul 414 alineatul (1), după litera c) se 

introduce o nouă literă, lit. c1), cu următorul cuprins: 
„c1) întocmeşte şi eliberează cardul profesional european 

de medic cu respectarea prevederilor Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind 
procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea 
mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 cu 
modificările și completările ulterioare;” 

 
33. La articolul 470, după alineatul (1) se introduce un 

nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 
„(11) Normele privind recunoaşterea diplomelor, 

certificatelor şi titlurilor de medic, eliberate de un stat terţ, altul 
decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale 
Americii, se elaborează de Ministerul Sănătăţii în colaborare cu 
CMR şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.” 

 
34. La articolul 470, după alineatul (3) se introduce un 

nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 
„(4)  Procedura de întocmire şi reactualizare a listei de 

posturi vacante de medic medicină generală şi de medic specialist 
se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin 
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al ministrului sănătăţii, în termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi.” 

35. După articolul 475, menţiunea privind 
transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Prezentul titlu transpune integral: 
1. prevederile referitoare la exercitarea profesiei de 

medic cuprinse în: 
- Directiva nr. 93/16/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 

privind facilitarea liberei circulaţii a medicilor şi recunoaşterea 
reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de 
calificare cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr.165 din 7 
iulie 1993, p.1; 

- art. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3), art. 6, art. 7 alin. (1), 
alin. (2) lit. a) - c) şi alin. (3), art. 8, art. 50 alin. (1) şi (4), art. 51, 
art. 52 alin. (1), art. 53, 54 şi art. 56 alin. (1) şi (2) din Directiva 
2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 
septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, 
publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) 
seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005; 

- art. 11 din Regulamentul Consiliului nr. 1.612/68/CEE din 
15 octombrie 1968 privind libera circulaţie a lucrătorilor în 
interiorul Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE) seria L, nr. 257 din 19 octombrie 
1968; 

- Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 
2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi 
pe termen lung, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) seria L, nr. 16 din 23 ianuarie 2004; 

- Directiva nr. 2013/55/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a 
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei 
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interne („Regulamentul IMI”)  publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr.354 din 28 decembrie 2013; 

2. prevederile referitoare la accesul la locurile de muncă 
înalt calificate prevăzute la punctele (8), (16) , (19) şi art. 6, art. 14, 
lit. a) şi d) din Directiva nr. 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 
2009, privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din 
ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, 
nr. 155 din 18 iunie 2009.” 

 
36. La articolul 478 alineatul (2), literele d) şi e) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„d) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea 

de medic dentist şi respectiv de medic dentist specialist eliberate 
conform normelor UE de celelalte state membre ale UE, statele 
aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană; 

e) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea 
de medic dentist şi respectiv de medic dentist specialist, dobândite 
într-un stat terţ şi echivalate de România.” 

 
37. Articolul 479 se abrogă. 
 
38. La articolul 485, după alineatul (1) se introduc două 

noi alineate, alin.(11) şi (12), cu următorul cuprins: 
„(11)  În cazurile prevăzute la alin. (1), exercitarea profesiei 

se face cu drept de liberă practică. 
 (12) Exercitarea efectivă de către medicii dentişti care au 

obţinut drept de liberă practică, a activităţilor profesionale, cu 
normă întreagă sau  echivalent de fracţii de normă, şi cu 
respectarea  celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege, 
constituie experienţă profesională de medic dentist.” 
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39. La articolul 485, după alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins: 

„(4) Accesul la formarea în una dintre specialităţile  
medico-dentare prevăzute pentru România în anexa V.5.3.2. la 
Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului  European şi a 
Consiliului din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare,  se poate face după absolvirea şi validarea formării de 
bază de medic dentist prevăzută la art. 34 sau pentru titularii 
documentelor prevăzute la art. 23 şi 37 din directiva menţionată.” 

 
40. La articolul 493, alineatul  (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) va cuprinde: 
a) dovada naţionalităţii persoanei în cauză; 
b) copia documentelor care atestă formarea în profesie, 

respectiv a titlurilor de calificare care asigură accesul la profesia de 
medic dentist şi, după caz, dovada experienţei profesionale a 
titularului. În cazul titlurilor de calificare de medic dentist a căror 
recunoaştere intră sub incidenţa Sistemului general de recunoaştere 
a calificărilor, autorităţile competente române pot cere posesorului 
informaţii cu privire la formarea însuşită de acesta, necesare 
stabilirii diferenţelor faţă de formarea de medic dentist din 
România, în vederea alcătuirii probei de aptitudini. În cazul în care 
acesta nu este în măsură să furnizeze respectivele informaţii, 
autorităţile competente române se adresează punctului de contact, 
autorităţii competente sau oricărui alt organism competent al 
statului membru de origine; 

c) certificatul emis de autorităţile competente ale statului 
membru de origine sau de provenienţă în cazul medicilor dentişti 
care întrunesc cerinţele de formare prevăzute de normele 
comunitare, prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare sunt 
cele prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
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d) dovezi emise de statul membru de origine sau 
provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei 
situaţii care suspendă sau interzice exercitarea profesiei de medic 
dentist în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de 
confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive 
de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale; 

e) documentul privind sănătatea fizică sau psihică a 
medicului dentist titular emis de statul membru de origine sau de 
provenienţă; 

f) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de întreprinderile 
de asigurare din unul din statele membre prevăzute la alin. (1) prin 
care se atestă  că  medicul  dentist  titular  este  asigurat  împotriva  
riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională în 
conformitate cu normele în vigoare în România privind termenii şi 
extinderea acestei garanţii.” 

 
41. La articolul 493, după alineatul (3) se introduce un 

nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins: 
„(31)  Documentele prevăzute la alin. (3) lit. b)-f) se 

însoţesc de traduceri legalizate în limba română.” 
 
42. La articolul 493, alineatele (4) şi (5) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
„(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d) - f) sunt 

valabile 3 luni de la data emiterii. Autorităţile competente române, 
autorităţile competente ale statului membru de provenienţă, 
organismele precum şi alte persoane juridice implicate asigură 
confidenţialitatea informaţiilor transmise. 

(5) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (3) lit. d), 
nu sunt eliberate de autorităţile competente ale statului membru de 
origine sau de provenienţă, autorităţile competente române acceptă 
o declaraţie sub jurământ - sau, în statele membre în care nu există 
un astfel de jurământ, o declaraţie solemnă - făcută de medicul 
dentist în cauză în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative 
competente sau, după caz, în faţa unui notar sau a unui organism 
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profesional calificat al statului membru de origine sau de 
provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă respectivul 
jurământ sau respectiva declaraţie solemnă.” 

 
 
43. La articolul 493, după alineatul (5) se introduce un 

nou alineat, alin. (51), cu următorul cuprins: 
„(51) Autorităţile competente ale statului membru de origine 

sau de provenienţă trebuie să trimită documentele solicitate la  
alin. (3) lit. d) în termen de două luni.” 

 
44. La articolul 493, alineatul (6) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„(6) În situaţia în care pentru accesul şi exerciţiul activităţii 

prevăzute la alin. (1) statul membru de origine sau de provenienţă 
nu impune o astfel de cerinţă şi, în consecinţă, nu emite cetăţenilor 
săi documentul prevăzut la alin. (3) lit. e), autorităţile competente 
române acceptă  din  partea  acestuia  un  certificat  eliberat  de   o   
autoritate competentă a statului membru respectiv. În acest caz, 
autorităţile competente ale statului membru de origine trebuie să 
trimită documentul solicitat în termen de două luni.” 

 
45. După articolul 493 se introduce un nou articol,  

art. 4931, cu următorul cuprins: 
„Art. 4931.- Termenele prevăzute la art. 493 alin. (51) şi (6) 

se aplică şi autorităţilor competente române în situaţia în care 
România este statul membru de origine sau provenienţă al 
medicilor dentişti care solicită recunoaşterea calificării 
profesionale într-un alt stat membru.” 

 
46. După articolul 494 se introduc două noi articole,  

art. 4941 şi art. 4942, cu următorul cuprins: 
 „Art. 4941. - Procedura de examinare a cererii de obţinere a 

autorizaţiei de a exercita profesia în România înaintată de către 
medicii prevăzuţi la art. 477 lit. a)-f)  trebuie să conducă la o 
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decizie justificată în mod corespunzător a autorităţilor competente 
române, în oricare dintre cazuri, în termenul prevăzut la art. 493 
alin. (1). 

 
Art. 4942. - (1) În cazul unor suspiciuni justificate, 

autorităţile competente române pot solicita autorităţilor competente 
ale statului membru emitent o confirmare a autenticităţii 
certificatelor şi a titlurilor de calificare de medic dentist eliberate 
de acesta, precum şi, după caz, confirmarea faptului că medicul 
dentist titular îndeplineşte condiţiile minime de formare prevăzute 
de normele comunitare pentru calificarea profesională dobândită 
de acesta în statul membru emitent. 

(2) În cazul unor suspiciuni justificate, atunci când o 
autoritate competentă a unui alt stat membru a eliberat un titlu de 
calificare de medic dentist, care include o formare urmată în 
totalitate sau parţial într-o instituţie legal stabilită pe teritoriul unui 
alt stat membru, România, în calitate de stat membru gazdă, are 
dreptul să verifice pe lângă organismul competent al statului 
membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de 
calificare dacă: 

a) formarea în profesia de medic dentist asigurată de 
instituţia în cauză a fost certificată în mod oficial de instituţia de 
învăţământ situată în statul membru de origine în care a fost 
eliberat respectivul titlu de calificare de medic dentist; 

b) titlul de calificare de medic dentist eliberat este acelaşi cu 
cel care atestă acelaşi ciclu de formare de medic dentist efectuat în 
statul membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu de 
calificare de medic dentist; 

c) titlul de calificare de medic dentist eliberat conferă 
aceleaşi drepturi de acces la profesia de medic dentist pe teritoriul 
statului membru de origine în care a fost eliberat respectivul titlu 
de calificare de medic dentist. 

(3) În cazul unor suspiciuni justificate, România în calitate 
de stat membru gazdă poate solicita autorităţilor competente ale 
unui stat membru o confirmare a faptului că medicul dentist 
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solicitant nu este suspendat sau nu are interdicţie de exercitare a 
profesiei ca urmare a unei erori profesionale grave sau a unei 
condamnări pentru infracţiuni legate de exercitarea activităţilor 
sale profesionale. 

(4) Schimbul de informaţii între autorităţile competente 
române şi autorităţile competente din celelalte state membre UE în 
temeiul prezentului articol se efectuează prin intermediul IMI.” 

 
47. La articolul 500, după alineatul (3) se introduce un 

nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 
„(4) Prezentarea declaraţiei prevăzute la art. 500 alin. (2)  

lit. a) este obligatorie şi dă acces medicului dentist prestator la 
activitatea de servicii sau dreptul de a exercita activitatea 
respectivă pe întreg teritoriul României.” 

48. Articolul 501 se abrogă. 
 
49. Articolul 502 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 502. - CMDR informează semestrial Ministerul 

Sănătăţii cu privire la numărul medicilor dentişti care beneficiază 
de prevederile art. 500.” 

 
50. La articolul 505, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„Art. 505. - (1) În cazul unor suspiciuni justificate, 

autorităţile competente române pot solicita autorităţilor competente 
omoloage din statul membru de stabilire al medicului dentist 
solicitant informaţii pertinente cu privire la legalitatea condiţiei de 
stabilire, buna conduită profesională a acestuia, precum şi la 
absenţa sancţiunilor disciplinare sau penale cu caracter 
profesional.” 
 

51. După articolul 508 se introduc două noi articole,  
art. 5081 şi art. 5082, cu următorul cuprins: 
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„Art. 5081. - (1) CMDR se desemnează ca autoritatea 
competentă să verifice respectarea obligaţiei prevăzute la art.508 
alin. (3). 

(2) Verificarea cunoştinţelor lingvistice se limitează la 
cunoaşterea limbii române ca limbă oficială în România. 

(3) CMDR poate efectua verificarea cunoştinţelor 
lingvistice numai după emiterea, conform normelor comunitare, a 
cardului profesional european de medic dentist sau după caz, 
numai după recunoaşterea calificărilor profesionale de medic 
dentist, şi este proporţională cu activitatea care urmează a fi 
desfăşurată. 

 
Art. 5082. - Deciziile CMDR cu privire la verificarea 

cunoştinţelor lingvistice pot fi atacate de medicii dentişti titulari la 
instanţa de contencios administrativ.” 

 
52. După articolul 509 se introduce un nou articol,  

art. 5091, cu următorul cuprins: 
„Art. 5091. - Schimbul de informaţii în temeiul art. 505  

alin. (1) şi art. 509 dintre autorităţile competente române şi 
autorităţile competente ale celorlalte state membre se efectuează 
prin intermediul IMI.” 

 
53. După articolul 5091 se introduce o nouă secţiune, 

Secţiunea a 4-a, cuprinzând articolele 5092-5099, cu următorul 
cuprins: 

„SECŢIUNEA a 4-a 
Mecanismul de alertă 

 
 
Art. 5092. - (1) CMDR  informează autorităţile competente 

din toate celelalte state membre cu privire la medicii dentişti cărora 
li s-a restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele 
judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, în 
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întregime sau în parte, chiar si cu caracter temporar, activităţile 
profesionale. 

(2) Din categoria medicilor dentişti prevăzuţi la alin. (1), fac 
parte: 

a) medici dentişti care deţin un titlu de calificare menţionat 
la pct.5.3.2. din anexa V a Directivei nr. 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) medici dentişti specialişti care deţin un titlu menţionat la 
pct.5.3.3. din anexa V a Directivei nr. 2005/36/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

c) medicii dentişti titulari ai certificatelor de drepturi 
dobândite astfel cum sunt menţionate la art. 23 alin. (1) şi la art. 37 
din Directiva nr. 2005/36/CE  a  Parlamentului     European  şi  a  
Consiliului din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Art. 5093. - CMDR transmite informaţiile menţionate la 

 art. 5092 prin alertă în cadrul  IMI cel târziu în termen de 3 zile de 
la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în 
întregime sau în parte, a exercitării unei activităţi profesionale de 
către medicul dentist în cauză. Aceste informașii se limitează la: 

a) identitatea medicului dentist respectiv; 
b) calificarea cu care acesta exercită profesia de medic 

dentist; 
c) informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa naţională 

care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicţia; 
d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei; 
e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau 

interdicţia. 
 
Art. 5094. - Cel târziu în termen de 3 zile de la data 

adoptării hotărârii instanţei, CMDR, în calitate de autoritate 
competentă a statului membru interesat, informează autorităţile 
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competente ale tuturor celorlalte state membre, prin alertă în cadrul 
IMI despre identitatea medicilor dentişti care au solicitat 
recunoaşterea calificărilor de medic dentist şi, respectiv de medic 
dentist specialist în temeiul prezentelor prevederi şi în cazul cărora 
instanţele române au constatat că au făcut uz, în acest scop, de 
titluri de calificare profesională falsificate. 

 
Art. 5095. - Prelucrarea datelor cu caracter personal în 

scopul schimbului de informaţii menţionate la art. 5092 şi 5094 se 
va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 5096. - Atunci când o interdicţie sau o restricţie 

menţionată la art. 509 expiră, CMDR informează, fără întârziere, 
autorităţile competente din celelalte state membre, menţionând 
data expirării şi orice altă schimbare ulterioară respectivei date. 

 
Art. 5097. - Medicii dentişti în cazul cărora se aplică 

mecanismul de alertă a celorlalte state membre sunt informaţi, în 
scris, de către CMDR, cu privire la deciziile de alertă, concomitent 
cu declanşarea şi derularea procedurii de alertă a celorlalte state 
membre UE. 

 
Art. 5098. - (1) Medicii dentişti prevăzuţi la art. 5097 au 

posibilitatea de a contesta decizia privind aplicarea mecanismului 
de alertă la instanţa de contencios administrativ competentă, 
potrivit legii sau pot solicita CMDR rectificarea unei astfel de 
decizii. 

(2) În cazul în care alerta transmisă celorlalte state membre 
se dovedeşte a fi neîntemeiată, medicul dentist în cauză poate 
obţine despăgubiri legate de orice prejudiciu cauzat de aceasta. În 
aceste cazuri, decizia privind alerta poate conţine precizarea că 
face obiectul unor proceduri iniţiate de către profesionist. 
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Art. 5099. - Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI 
atâta timp cât sunt valabile. Alertele se radiază în termen de 3 zile 
de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea 
interdicţiei sau restricţiei menţionate la art. 5092. 

 
54. La articolul 512, alineatul (1), după litera d) se 

introduce o nouă literă, lit. d1), cu următorul cuprins: 
„d1) întocmeşte şi eliberează cardul profesional european de 

medic dentist cu respectarea prevederilor Regulamentului de 
punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 
privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi 
aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, 
cu modificările și completările ulterioare.” 

 
55. După articolul 562, menţiunea privind normele 

comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Prezentul titlu transpune în totalitate prevederile referitoare 

la exercitarea profesiei de medic dentist, cuprinse în: 
a) Directiva 78/686/CEE  din 25 iulie 1978 privind 

recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi altor titluri 
de medic dentist, inclusiv măsuri pentru facilitarea exercitării 
efective a dreptului de stabilire şi a libertăţii de prestare a 
serviciilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L, nr. 233 
din 24 august 1978, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) art. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi (3), art. 6, art. 7 alin. (1), 
alin. (2) lit. a) - c) şi alin. (3), art. 8, art. 36 alin. (2), art. 50 alin. (1) 
şi (4), art. 51, art. 52 alin. (1), art. 53, 54 şi art. 56 alin. (1) şi (2) 
din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE) seria L, nr. 255 din 30 septembrie 
2005; 
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c) art. 11 din Regulamentul Consiliului nr. 1.612/68/CEE 
din 15 octombrie 1968 privind libera circulaţie a lucrătorilor în 
interiorul Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE) seria L, nr. 257 din 19 octombrie 
1968; 

d) Directiva Consiliului 2003/109/CE a Consiliului din 25 
noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt 
rezidenţi pe termen lung, publicat în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE) seria L, nr. 16 din 23 ianuarie 
2004; 

e) Directiva nr.2013/55/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de 
informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”) publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 354 din 
28 decembrie 2013.” 

 
56. La articolul 564, alineatul (2),  litera e) se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
„e) diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, 

dobândite    într-un stat terţ şi echivalate în România.” 
 
57. Articolul 565  se abrogă. 
 
58. La articolul 568, alineatul (1), literele e)-g) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„e) aprovizionarea, pregătirea, testarea, stocarea, 

distribuirea si administrarea unor medicamente sigure si eficace, de 
calitatea cerută, în farmacii deschise publicului; 

f) pregătirea, testarea, stocarea si administrarea unor 
medicamente sigure și eficace, având calitatea cerută, în spitale; 

 g) furnizarea de informaţii și consiliere cu privire la 
medicamente ca atare, inclusiv cu privire la utilizarea lor 
corespunzătoare.” 
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59. La articolul 568 alineatul (1), după litera g) se 
introduc două noi litere, lit. h) şi j), cu următorul cuprins: 

„h) asistenţă personalizată pacienţilor care îşi administrează 
singuri medicaţia; 

j) contribuirea la campanii locale sau naţionale privind 
sănătatea publică.” 

 
60. La articolul 568, alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„(3) În toate activităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) 

farmacistul are deplină răspundere şi drept de decizie, exercitarea 
acestora efectuându-se cu drept de liberă practică.” 

 
61. La articolul 568, după alineatul (3) se introduce un 

nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 
„(4) Exercitarea efectivă de către farmaciştii cu drept de 

liberă practică, a activităţilor profesionale, cu normă întreagă sau 
echivalent de fracţii de normă, şi cu respectarea  celorlalte condiţii 
de exercitare prevăzute de lege, constituie experienţă profesională 
de farmacist.” 

 
62. La articolul 579, alineatul  (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cuprinde următoarele 

documente: 
a) dovada naţionalităţii persoanei în cauză; 
b) copia documentelor care atestă formarea în profesie 

respectiv a titlurilor de calificare care asigură accesul la profesia de 
farmacist precum şi dovada experienţei profesionale a titularului, 
dacă este cazul; 

c) certificatul emis de autorităţile competente ale statului 
membru de origine sau de provenienţă în cazul farmaciştilor care 
întrunesc cerinţele de formare prevăzute de normele comunitare, 
prin care se atestă că titlul oficial de calificare este cel prevăzut de 
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Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 7 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) dovezi emise de statul membru de origine sau 
provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei 
situaţii care suspendă sau interzice exercitarea profesiei în caz de 
eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a 
inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la 
exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale; 

e) documentul privind sănătatea fizică sau psihică a 
titularului emis de statul membru de origine sau de provenienţă; 

f) certificatul eliberat de băncile, inclusiv de întreprinderile 
de asigurare din unul din statele membre prevăzute la alin.(l) prin 
care se atestă că titularul este asigurat împotriva riscurilor 
pecuniare care decurg din răspunderea profesională în conformitate 
cu dispoziţiile legale şi de reglementare în vigoare în România 
privind termenii și extinderea acestei garanţii.”   

 
63. La articolul 579, după alineatul (3) se introduc două 

noi alineate, alin. (31) şi (32), cu următorul cuprins: 
„(31)  În situaţia titlurilor de calificare de farmacist a căror 

recunoaştere intră sub incidenţa Sistemului general de recunoaştere 
a calificărilor, autorităţile competente române pot cere 
solicitantului informaţii cu privire la formarea însuşită de acesta, 
necesare stabilirii diferenţelor faţă de formarea în aceeaşi profesie, 
în România, în vederea alcătuirii probei de aptitudini. În cazul în 
care acesta nu este în măsură să furnizeze respectivele informaţii, 
autorităţile competente române se adresează punctului de contact, 
autorităţii competente sau oricărui alt organism competent al 
statului membru de origine al solicitantului. 

(32) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) - f) se însoţesc 
de traduceri legalizate în limba română.” 
 

 



 32 

64. La articolul 579, alineatul  (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. d)-f) sunt 
valabile 3 luni de la data emiterii. Autorităţile competente române, 
celelalte state membre, organismele şi alte persoane juridice 
asigură confidenţialitatea informaţiilor transmise.” 

 
65. Articolul 580 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 580. - (1) În cazul în care documentele prevăzute la 

art. 579 alin. (3) lit. d), nu sunt eliberate de  autorităţile competente 
ale statului membru de origine sau de provenienţă, autorităţile 
competente române acceptă o declaraţie sub jurământ – sau, în 
statele membre în care nu există un astfel de jurământ, o declaraţie 
solemnă făcută de medicul în cauză în faţa unei autorităţi judiciare 
sau administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar sau 
a unui organism profesional calificat al statului membru de origine 
sau de provenienţă, care eliberează un certificat ce atestă 
respectivul jurământ sau respectiva declaraţie solemnă. 

(2) Autorităţile competente ale statului membru de origine 
sau de provenienţă trebuie să trimită documentele solicitate la  
art. 579 alin. (3) lit. d) în termen de două luni. 

(3) În situaţia în care pentru accesul şi exerciţiul profesiei, 
statul membru de origine sau de provenienţă nu impune o astfel de 
cerinţă şi, în consecinţă, nu emite cetăţenilor săi documentul 
prevăzut la art. 579 alin. (3) lit. e), autorităţile competente române 
acceptă un certificat privind sănătatea fizică sau psihică a 
solicitantului, eliberat de o autoritate competentă a statului 
membru respectiv. 

(4) Autorităţile competente ale statului membru de origine 
sau de provenienţă trebuie să trimită documentul prevăzut la  
art. 579 alin. (3) lit. e), în termen de două luni.” 
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66. După articolul 580 se introduce un nou articol,  
art. 5801, cu următorul cuprins: 

„Art. 5801. - În cazul în care România este statul membru de 
origine sau provenienţă  al  farmaciştilor care solicită 
recunoaşterea calificării profesionale într-un alt stat membru UE, 
autorităţile competente române respectă termenele prevăzute la  
art. 580 alin. (2) şi (4) în vederea soluţionării cererilor acestora în 
statul membru gazdă.” 

 
67. La articolul 581, după alineatul (1) se introduce un 

nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 
„(11) Procedura de examinare a cererii de obţinere a 

autorizaţiei de a exercita profesia în România înaintată de către 
farmaciştii prevăzuţi la art. 563 trebuie să conducă la o decizie 
justificată în mod corespunzător a autorităţilor competente române, 
în oricare dintre cazuri, în termenul prevăzut la art. 579 alin. (1).” 

 
68. La articolul 581, după alineatul (2) se introduc patru 

noi alineate, alin. (3)-(6), cu următorul cuprins: 
„(3) În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile 

competente române pot solicita autorităţilor competente ale statului 
membru emitent o confirmare a autenticităţii certificatelor şi a 
titlurilor de calificare eliberate în acest alt stat membru, precum şi, 
după caz, confirmarea faptului că farmacistul titular îndeplineşte 
condiţiile minime de formare prevăzute de normele comunitare 
pentru calificarea profesională dobândită de acesta în statul 
membru emitent. 

(4) În cazul unor suspiciuni justificate, atunci când o 
autoritate competentă a unui alt stat membru a eliberat un titlu de 
calificare de farmacist, care include o formare urmată în totalitate 
sau parţial într-o instituţie legal stabilită pe teritoriul unui alt stat 
membru, România în calitate de stat membru gazdă are dreptul să 
verifice pe lângă organismul competent al statului membru de 
origine în care a fost eliberat titlul de calificare dacă: 
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a) formarea asigurată de instituţia în cauză a fost certificată 
în mod oficial de instituţia de învăţământ situată în statul membru 
de origine în care a fost eliberat titlul de calificare; 

b) titlul de calificare eliberat este acelaşi cu cel care ar fi 
fost eliberat în cazul în care ciclul de formare ar fi fost acelaşi în 
statul membru de origine în care a fost eliberat titlul de calificare şi 

c) titlul de calificare eliberat conferă aceleaşi drepturi de 
acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine în care a 
fost eliberat titlul de calificare. 

(5) În cazul unor suspiciuni justificate, autorităţile 
competente române pot solicita autorităţilor competente ale unui 
stat membru o confirmare a faptului că farmacistul solicitant nu 
este suspendat sau nu are interdicţie de exercitare a profesiei ca 
urmare a unei erori profesionale grave sau a unei condamnări 
pentru infracţiuni legate de exercitarea activităţilor sale 
profesionale. 

(6) Schimbul de informaţii prevăzut la art. 583 şi 584 se 
face prin intermediul IMI .” 
 

69. După articolul 582 se introduce o nouă secţiune, 
Secţiunea a 3-a, cuprinzând articolele 5821-5829, cu următorul 
cuprins: 

SECŢIUNEA a 3-a 
Dispoziţii cu privire la libera prestare a serviciilor farmaceutice 

 
Art. 5821. - (1) Prezentele dispoziţii se aplică farmaciştilor 

cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau 
ai Confederaţiei Elveţiene care sunt stabiliţi în vederea exercitării 
profesiei în unul dintre aceste state, atunci când se deplasează pe 
teritoriul României pentru a exercita în regim temporar sau 
ocazional activităţile de farmacist. 

(2) Caracterul temporar sau ocazional al prestării 
activităţilor de farmacist este stabilit, de la caz la caz, de Colegiul 
Farmaciştilor din România, în funcţie de durata, frecvenţa, 
periodicitatea şi continuitatea acestora. 
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Art. 5822. - (1) Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al 
UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, 
stabiliţi în unul dintre aceste state, sunt exceptaţi de la obligaţia 
înscrierii în CFR, precum şi de la plata cotizaţiei de membru, 
atunci când solicită accesul la una dintre activităţile de  farmacist, 
în vederea prestării temporare sau ocazionale de servicii 
farmaceutice în România. 

(2) Aceştia sunt înregistraţi automat la CFR pe durata 
prestării serviciilor respective, în baza documentelor prevăzute la 
art. 5825, înainte de prestator. 

(3) Exerciţiul activităţilor de farmacist, în aceste situaţii, se 
face în concordanţă cu celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute de 
lege pentru farmaciştii cetăţeni români membri ai CFR. 

 
Art. 5823. – Pe durata prestării cu caracter temporar sau 

ocazional a serviciilor farmaceutice pe teritoriul României, 
persoanele prevăzute la art. 5821 alin. (1) se supun dispoziţiilor cu 
caracter profesional, regulamentar ori administrativ al calificărilor 
profesionale care definesc profesia şi utilizarea titlurilor, 
dispoziţiilor cu privire la faptele profesionale grave care afectează 
direct şi specific protecţia şi securitatea consumatorilor, precum şi 
dispoziţiilor disciplinare prevăzute de lege pentru farmaciştii 
cetăţeni români membri ai CFR. 

 
Art. 5824. – Prestarea cu caracter temporar sau ocazional a 

serviciilor farmaceutice pe teritoriul României de către persoanele 
prevăzute la art.5821 alin.(1) se face cu titlul profesional prevăzut 
de lege pentru calificarea profesională însuşită. 

 
Art. 5825. – (1) Solicitările farmaciştilor cetăţeni ai unui stat 

membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei 
Elveţiene stabiliţi în unul dintre aceste state, privind prestarea 
temporară ori ocazională de servicii farmaceutice în România, se 
soluţionează de către CFR. 
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(2) În cazul în care, în vederea prestării temporare de 
servicii farmaceutice, solicitantul se află la prima deplasare în 
România sau în cazul în care în situaţia acestuia intervin schimbări 
materiale atestate de documente, acesta va înainta CFR: 

a) o declaraţie prealabilă scrisă, în care se precizează 
domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecţie personală ori 
colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul 
beneficiază în statul membru de stabilire; 

b) copia documentului de cetăţenie; 
c) o declaraţie privind cunoaşterea limbii române, necesară 

pentru practicarea profesiei în România; 
d) o dovadă prin care autorităţile competente ale statului 

membru de stabilire atestă că titularul nu a suferit suspendări 
temporare sau definitive de la exercitarea profesiei ori condamnări 
penale; 

e) diplomele, certificatele sau alte titluri de farmacist 
prevăzute de lege ori de normele UE pentru prestarea activităţilor 
în cauză; 

f) traducerea legalizată în limba română a documentelor 
prevăzute la lit. c), d) şi e). 

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) lit. a) poate fi înaintată 
prin toate mijloacele şi se reînnoieşte o dată pe an, dacă prestatorul 
intenţionează să furnizeze, de manieră temporară sau ocazională, în 
cursul anului respectiv, servicii farmaceutice în România. 

(4) Prezentarea declaraţiei prevăzută la alin. (2) lit. a) este 
obligatorie şi dă acces farmacistului prestator la activitatea de 
servicii farmaceutice sau dreptul de a exercita activitatea 
farmaceutică respectivă pe întreg teritoriul României. 

 
Art. 5826. – CFR informează semestrial Ministerul Sănătăţii 

cu privire la numărul farmaciştilor care beneficiază de prevederile 
art. 5821. 

 
Art. 5827. – (1) În caz de prestare temporară a serviciilor 

farmaceutice în România, farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru 
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al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, 
stabiliţi în unul dintre aceste state, sunt exceptaţi de la procedura 
de acreditare prevăzută de legislaţia asigurărilor sociale de 
sănătate. 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a 
informa în prealabil CNAS asupra serviciilor pe care urmează să le 
presteze pe teritoriul României, iar în caz de urgenţă, în termen de 
maximum 7 zile de la prestarea acestora. 

 
Art. 5828. – Începând cu data aderării la UE, autorităţile 

competente române vor retrage, temporar sau definitiv, după caz, 
documentele prevăzute la art. 5825 alin. (2) lit. d), eliberate 
farmaciştilor care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 563 lit. a), 
c) şi e), precum şi farmaciştilor stabiliţi în România care întrunesc 
condiţiile prevăzute la art. 563 lit. b), d) şi f), în cazul în care 
acestora li se aplică sancţiunile prevăzute de lege cu suspendarea 
sau interdicţia exercitării profesiei. 

 
Art. 5829. – (1) În cazul unor suspiciuni justificate, 

autorităţile competente române pot solicita autorităţilor competente 
omoloage din statul membru de stabilire al farmacistului solicitant 
informaţii pertinente cu privire la legalitatea condiţiei de stabilire, 
buna conduită profesională a acestuia, precum şi la absenţa 
sancţiunilor disciplinare sau penale. 

(2) La solicitarea statului membru gazdă, autorităţile 
competente române transmit informaţiile solicitate cu respectarea 
prevederilor art.584. 

(3) Autorităţile competente asigură schimbul necesar de 
informaţii pentru ca plângerea beneficiarului împotriva 
prestatorului de servicii farmaceutice în regim temporar şi 
ocazional să fie corect soluţionată. În această situaţie, beneficiarul 
este informat asupra cursului demersului său.” 

 

70. La articolul 585, alineatul (3) se abrogă. 
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71. După articolul 585 se introduce un nou articol,  
art. 5851, cu următorul cuprins: 

„Art. 5851. - (1) Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al 
UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, 
care exercită profesia ca urmare a recunoaşterii calificării 
profesionale de către autorităţile competente române, trebuie să 
posede    cunoştinţele    lingvistice   necesare    desfăşurării    
activităţilor profesionale în România. 

(2) CFR se desemnează ca autoritatea competentă să 
verifice respectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1). 

(3) Verificarea cunoştinţelor lingvistice se limitează la 
cunoaşterea limbii române ca limbă oficială în România. 

(4) CFR poate efectua verificarea cunoştinţelor lingvistice 
numai după emiterea, conform normelor comunitare, a cardului 
profesional european de farmacist sau după caz, numai după 
recunoaşterea calificării profesionale a farmacistului în cauză. 
Verificarea este proporţională cu activitatea care urmează a fi 
desfăşurată. 

(5) Deciziile CFR cu privire la verificarea cunoştinţelor 
lingvistice pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ.” 

 
72. După articolul 5851 se introduce o nouă secţiune, 

Secţiunea a 4-a, cuprinzând articolele 5852 - 5855, cu următorul 
cuprins: 

 
„SECŢIUNEA a 4-a 

Mecanismul de alertă 
 

Art. 5852. - (1) CFR informează autorităţile competente 
din toate celelalte state membre cu privire la farmaciştii cărora li  
s-a restrâns sau interzis de către autorităţile sau instanţele 
judecătoreşti naţionale să desfăşoare, pe teritoriul României, în 
întregime sau în parte, chiar si cu caracter temporar, activităţile 
profesionale. 
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(2) Din categoria farmaciştilor prevăzuţi la alin. (1), fac 
parte: 

 a) farmaciştii care deţin titlu de calificare menţionat la 
punctul 5.6.2 din anexa V a Directivei nr.2005/36/CE a 
Parlamentului    European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

b) farmaciştii titulari ai certificatelor de drepturi dobândite 
astfel cum sunt menţionate la articolul 23 al Directivei  
nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din  
7 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5853. - (1) CFR transmite informaţiile menţionate la 
art. 5852 alin. (1) prin alertă în cadrul IMI  cel târziu în termen de 3 
zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în 
întregime sau în parte, a exercitării unei activităţi profesionale de 
către profesionistul în cauză. Aceste informaţii se limitează la: 

a) identitatea farmacistului în cauză; 
b) calificarea cu care exercită profesia; 
c) informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa naţională 

care adoptă hotărârea privind restrângerea sau interdicţia profesiei; 
d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei, şi 
e) perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau 

interdicţia. 
(2) Cel târziu în termen de 3 zile de la data adoptării 

hotărârii instanţei, CFR informează autorităţile competente ale 
tuturor celorlalte state membre, prin alertă în cadrul IMI, despre 
identitatea profesioniştilor care au solicitat recunoaşterea 
calificărilor de farmacist în temeiul prezentelor prevederi şi în 
cazul cărora instanţele române au constatat că au făcut uz, în acest 
scop, de titluri falsificate de calificare profesională. 

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul 
schimbului de informaţii menţionate la art. 5852 se realizează cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a prevederilor Legii nr. 677/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 5854. - (1) Atunci când o interdicţie sau o restricţie 
menţionată la art. 5852 alin.(1) expiră, CFR informează fără 
întârziere autorităţile competente din celelalte state membre, 
menţionând data expirării ș i orice altă schimbare ulterioară a 
respectivei date. 

(2) Farmaciştii în cazul cărora se trimit alerte celorlalte state 
membre sunt informaţi în scris de către CFR, cu privire la deciziile 
de alertă, în acelaşi timp cu alerta în sine. 

 
Art. 5855. - (1) Farmaciştii prevăzuţi la art. 5854 alin. (2) 

au posibilitatea de a contesta decizia CFR, la instanţa de 
contencios administrativ competentă, potrivit legii, sau pot solicita 
rectificarea unor astfel de decizii. 

(2) Aceştia au posibilitatea de a obţine despăgubiri legate de 
orice prejudiciu cauzat prin alerte false trimise altor state membre 
iar, în astfel de cazuri, decizia privind alerta poate conţine 
precizarea că face obiectul unor proceduri iniţiate de către 
profesionist. 

(3) Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp 
cât sunt valabile. Alertele se radiază în termen de 3 zile de la data 
adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicţiei sau 
restricţiei menţionate la art. 5852 alin.(1).” 

 
73. La articolul 589, după litera d) se introduce o nouă 

literă, lit. d1), cu următorul cuprins: 
„d1) întocmeşte şi eliberează cardul profesional european de 

farmacist cu respectarea prevederilor Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind 
procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea 
mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005, cu 
modificările și completările ulterioare;” 
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74. După articolul 651, menţiunea privind normele 
comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Prezentul titlu transpune integral prevederile referitoare la 
exercitarea profesiei de farmacist, cuprinse în următoarele acte 
normative ale Uniunii Europene: 

a) art. 11 al Regulamentului Consiliului nr. 1.612/68/CEE 
din 15 octombrie 1968 privind libera circulaţie a lucrătorilor în 
interiorul Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr.257 din 19 octombrie 
1968; 

b) Directiva Consiliului nr. 85/432/CEE din 16 septembrie 
1985 pentru coordonarea dispoziţiilor legislative, regulamentare şi 
administrative privind anumite activităţi din domeniul farmaceutic, 
cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 253 din 24 
septembrie 1985, p.34; 

c) Directiva Consiliului nr.85/433/CEE din 16 septembrie 
1985 privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi 
a altor titluri de farmacist, inclusiv măsuri pentru facilitarea 
exercitării efective a dreptului de stabilire privind anumite 
activităţi în domeniul farmaceutic, cu modificările şi completările 
ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene 
(JOCE), seria L, nr. 253 din 24 septembrie 1985, p.37; 

d) Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 
2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi 
pe termen lung, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE), seria L, nr. 16 din 23 ianuarie 2004; 

e) art. 45, art. 50 alin. (1) şi (4), art. 51, art. 52 alin. (1),  
art. 53, art. 54 şi art. 56 alin. (1) şi (2) din Directiva 2005/36/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 
privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L,  
nr. 255 din 30 septembrie 2005; 

f) Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 
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2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a 
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei 
interne (Regulamentul IMI) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013. 

 
75. 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 menţionate 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.” 

 

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

„Art. 799. - (3) Distribuţia angro şi depozitarea 
medicamentelor se efectuează 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.  ” 
 
77. La articolul 803, litera c) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„c) să furnizeze medicamentele numai persoanelor care, la 

rândul lor, deţin o autorizaţie de distribuţie angro sau sunt 
autorizate de Ministerul Sănătăţii să elibereze medicamente către 
populaţie în România; prin ordin al ministrului sănătăţii, la 
propunerea ANMDM, se pot stabili şi alte unităţi cărora le pot fi 
furnizate medicamente de către distribuitorii angro de 
medicamente;” 
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78. 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 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 sau 
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.” 

 
Art. II. - 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 ulterioare, precum şi 
cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 2 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 
 

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=332&cam=2&leg=2008

