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LEGE nr. 198 din 3 noiembrie 2016 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si 
pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii 

asistentei medicale primare prin centrele de permanenta 

EMITENT 

PARLAMENTUL 

Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016 

 

 

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

Articolul I 

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. La articolul 193, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul 
cuprins: 

"(6^1) Ministerul Sanatatii, ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie pot acorda 
personalului medical si de specialitate stimulente financiare lunare, in limita a doua salarii minime 
brute pe tara a caror finantare este asigurata din veniturile proprii ale acestora, in limita bugetului 
aprobat." 

2. Articolul 199 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

"Art. 199. - (1) Autoritatile publice locale pot participa la finantarea unor cheltuieli de administrare si 
functionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite in conditiile legii, bunuri si servicii, investitii, 
reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotari cu echipamente medicale ale 
unitatilor sanitare cu paturi transferate, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie 
in bugetele locale. 

(2) Autoritatile administratiei publice locale pot acorda personalului medical si de specialitate din 
spitalele publice din reteaua sanitara proprie stimulente financiare lunare, in limita a doua salarii 
minime brute pe tara, in baza hotararii autoritatilor deliberative ale autoritatilor administratiei 
publice locale, in limita bugetului aprobat." 

Articolul II 

Alineatul (2) al articolului 6 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei 
medicale primare prin centrele de permanenta publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 

"(2) Consiliile locale pot finanta, din venituri proprii, asigurarea truselor de urgenta cu 
medicamentele si materialele sanitare necesare acordarii asistentei medicale la nivelul centrelor de 
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permanenta, in conformitate cu baremul minim stabilit prin ordin al ministrului sanatatii, precum si 
achizitia de aparatura si mobilier medical necesare desfasurarii activitatii medicale de urgenta." 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale 
art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. 

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,  

FLORIN IORDACHE  

PRESEDINTELE SENATULUI  

CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU 

Bucuresti, 3 noiembrie 2016. 

Nr. 198. 
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