
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 69/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii 

  
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69 

din 10 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 419 din 18 iunie 2009, cu următoarele modificări 
şi completări: 

  
 
1. La articolul I, înaintea punctului 1, care devine  

punctul 11, se introduce un nou punct, punctul 1, cu următorul 
cuprins: 

„1. Litera a) a alineatului (15) al articolului 111 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

«a) exercitarea unor funcţii în cadrul unei autorităţi executive, 
legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, precum şi cu 
deţinerea de orice alte funcţii salarizate, cu excepţia funcţiilor sau 
activităţilor în domeniul medical desfăşurate în aceeaşi unitate sanitară, 
a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie  
literar-artistică;»” 
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2. La articolul I, punctul 11, alineatul (2) al articolului 178, 
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 din 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 sau administrativ organizat într-o instituţie de 
învăţământ superior acreditată, potrivit legii.” 

 
 
3. La articolul I punctul 4, litera a) a alineatului (1) al 

articolului 180,  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate 

sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul 
medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare 
ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică;” 

 
 
Art. II. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2009  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările aduse prin prezenta 
lege se aplică şi în cazul managerilor generali sau a managerilor generali 
interimari ai serviciilor de ambulanţă judeţene şi ale municipiului 
Bucureşti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 5 mai 2010, cu respectarea prevederilor  
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 


