
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor

măsuri în domeniul sănătăţii

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8 din 22 februarie 2018 privind
reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
190 din 1 martie 2018, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 99 se modifică şi va avea următorul
cuprins:

"(2) Activitatea desfăşurată de asistentul medical, de operatorul registrator de urgenţă,
dispecerul/radiotelefonistul şi de şoferul autosanitarei/ambulanţierul din cadrul serviciilor de
ambulanţă, precum şi de asistentul medical din cadrul echipajelor de intervenţie terestră şi
aeriană SMURD, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, în afara programului de la
norma de bază, se asimilează cu activitatea personalului sanitar care efectuează gărzi şi
beneficiază de drepturile prevăzute la cap. II art. 3 din anexa nr. II la Legea - cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, în condiţiile în care nu beneficiază de timp liber corespunzător pentru
activitatea desfăşurată peste durata normală a timpului de lucru."

2. La articolul I, după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 131 şi 132, cu
următorul cuprins:

"131. La articolul 165, alineatele (11) - (13) se modifică şi vor avea 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 unităţile şi instituţiile din subordinea şi coordonarea Ministerului Sănătăţii, în
unităţile medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în
unităţile şi instituţiile medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.
(12) Începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a
prezentei legi, cadrele didactice prevăzute la alin. (11) care desfăşoară activitate integrată
în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă beneficiază şi de o indemnizaţie
lunară egală cu 50% din salariul de bază al funcţiei de medic, medic stomatolog sau
farmacist, corespunzător vechimii în muncă şi gradului profesional deţinut.
(13) Indemnizaţia prevăzută la alin. (12), pentru personalul încadrat în unităţi sanitare
publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 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 şi completările
ulterioare.»

132. La articolul 165, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu
următorul cuprins:

Lege 109 20-04-2022 Parlamentul Modificator Monitorul Oficial 391 21-apr.-2022
 se aplica de la: 24-apr.-2022 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1



«(14) Indemnizaţia prevăzută la alin. (12), pentru personalul încadrat în unităţi sanitare
publice care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, se asigură
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, 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 şi completările
ulterioare.»"

3. La articolul I, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu următorul
cuprins:

"351. La articolul 693, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 693. - (1) Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în
Domeniul Sanitar Bucureşti, denumită în continuare SNSPMPDSB, funcţionează ca
unitate sanitară cu personalitate juridică română, finanţată din venituri proprii şi subvenţii
de la bugetul de stat, în coordonarea Ministerului Sănătăţii, iar coordonarea academică se
stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
. . . . . . . . . .
(4) SNSPMPDSB este unitate sanitară specializată în sănătate publică şi management
sanitar care asigură formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici din sistemul sanitar
şi al asigurărilor de sănătate, conform obligaţiei prevăzute în legislaţia aplicabilă
funcţionarilor publici, fiind abilitată şi recunoscută în acest sens.»"

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art.
76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
CIPRIAN - CONSTANTIN ŞERBAN

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
VIRGIL GURAN

Bucureşti, 20 aprilie 2022.
Nr. 109.

Lege 109 20-04-2022 Parlamentul Modificator Monitorul Oficial 391 21-apr.-2022
 se aplica de la: 24-apr.-2022 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 2


