
LEGE Nr. 186/2019 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind 

reforma in domeniul sanatatii si pentru completarea Legii 

drepturilor pacientului nr. 46/2003 

 

 

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

 

  Art. 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. Articolul 225 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

  "Art. 225. - (1) Urmatoarele categorii de persoane sunt scutite de la coplata si beneficiaza de 

asigurare, fara plata contributiei, in conditiile art. 224, dupa cum urmeaza: 

  a) copiii pana la varsta de 18 ani; 

  b) tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului 

universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii; 

  c) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul 

Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu 

realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse; 

  d) persoanele fizice cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pana la 

900 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri; 

  e) toate femeile insarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar 

cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate 

serviciile medicale; 

  f) persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane; 

  g) persoanele retinute, arestate sau detinute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau 

din alte resurse, care se afla in centrele de retinere si arestare preventiva. 

  (2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), e) si f) sunt scutite de la coplata si beneficiaza de 

asigurare, fara plata contributiei, in conditiile art. 224 si in cazul in care nu detin cod numeric 

personal, in termen de maximum un an de zile de la data primei prezentari la furnizorul de 

servicii medicale. 

  (3) Persoanele prevazute la alin. (2) care solicita servicii medicale, vor declara ca nu sunt 

inregistrate in registrele de stare civila, cu exceptia copiilor de pana la 14 ani si a persoanelor cu 

handicap, pentru care declaratia se formuleaza de catre persoanele care le insotesc la furnizorul 

de servicii medicale. 

  (4) In toate cazurile in care se vor aplica prevederile alin. (2) furnizorii de servicii medicale vor 

anunta de indata organele de politie si serviciile de asistenta sociala din raza teritoriala a 

furnizorului de servicii medicale, in vederea efectuarii procedurilor de inregistrare a nasterii 

acestor persoane in registrele de stare civila conform legii sau identificarii lor, dupa caz. 

  (5) Fapta persoanei privind declararea neconforma cu realitatea constituie infractiune de fals 

privind identitatea si se pedepseste conform prevederilor Codului penal." 

  2. Dupa articolul 225 se introduce un nou articol, articolul 2251, cu urmatorul cuprins: 

  "Art. 2251. - Finantarea serviciilor de sanatate acordate persoanelor prevazute la art. 225 se 

asigura din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) in baza 

contractelor incheiate de case cu furnizorii de servicii medicale." 



 

  Art. II. - Dupa articolul 36 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 361, cu urmatorul cuprins: 

  "Art. 361. - Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la ingrijiri medicale din cauza 

neinregistrarii nasterii sale in actele de stare civila." 

 

  Art. III. - In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru punerea in 

aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 

sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi elaborata procedura de 

cooperare institutionala intre organele de politie, serviciile de asistenta sociala si unitatile 

medicale, care va fi aprobata prin ordin comun al ministrului sanatatii, al ministrului afacerilor 

interne, al ministrului muncii si justitiei sociale si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari 

de Sanatate, la initiativa Ministerului Sanatatii. 

 

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale 

art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. 
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