
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății 

 
 
Camera Deputaților  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Articol unic. – Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 
din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 165, alineatul (1) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  
„Art. 165. – (1) În spital, în ambulatoriile de specialitate sau în 

alte unități, după caz, se pot desfăşura şi activităţi de învăţământ 
medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi 
activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. Aceste activități se desfășoară 
sub îndrumarea personalului didactic integrat. Activităţile de învăţământ 
şi cercetare vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului 
medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei 
medicale.” 
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2. La articolul 165, după alineatul (1) se introduc trei noi 
alineate, alin. (11) - alin. (13), cu următorul cuprins:  

„(11) Personalul didactic medico-farmaceutic din universităţi 
care au în structură facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie 
acreditate beneficiază de integrare clinică în unitățile și instituțiile din 
subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, în 
unitățile medicale din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea 
sanitară proprie, în unitățile și instituțiile medicale din subordinea 
autorităților administrației publice locale, precum și în spitale și 
cabinete  private. 

(12) Începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 
2021, cadrele didactice prevăzute la  alin. (11) care desfășoară activitate 
integrată, beneficiază şi de o indemnizație lunară egală cu 50% din 
salariul de bază al funcției de medic, medic stomatolog sau farmacist, 
corespunzător vechimii în muncă și gradului profesional deţinut. 

(13) Indemnizația prevăzută la alin. (12) se suportă de la 
bugetul de stat şi nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la 
art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.” 

 
2. La articolul 178 alineatul (1), litera f) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
„f) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, 

administrare și control ale unui partid politic, atât la nivel național, cât și 
la nivel local;” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 25 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 76  
alin. (2) din Constituția României, republicată. 

 
 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

FLORIN IORDACHE 
 


