PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

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:
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. 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.”
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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 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;»”
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 ambulanţă judeţene şi al Serviciului
de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov se efectuează pe o perioadă de 6 luni,
maximum de două ori.
....................................................................................................................
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(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.”
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);”
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;»”
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;
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e) exercitarea funcţiei de conducere, administrare şi control în
societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.”
7. La articolul I punctul 6, alineatul (16) al articolului 118 se
abrogă.
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 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.”
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 dintro 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
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.
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(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.»”
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.”
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
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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;
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.”
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 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.»
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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.»”
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), (4) şi (5) se aplică în
mod corespunzător şi persoanelor care ocupă funcţii specifice
comitetului director.”
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.
....................................................................................................................
(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
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înlăture motivele de incompatibilitate sau de conflict de interese în
termen de maximum 30 de zile de la numirea în funcţie.
....................................................................................................................
(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.”
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 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).”
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, 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

9
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.”
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 compartiment medical, şef
de laborator medical, şef birou medical şi şef de 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.»”
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.”
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.”
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
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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.”
21. La articolul I, după punctul 22 se introduc două noi
puncte, punctele 221 şi 222, cu următorul cuprins:
„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.»”
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 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.»”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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