
 

 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 
   
 

În vigoare de la 01 mai 2006 
Formă aplicabilă de la 28 august 2015  

 
Consolidarea din data de 24 noiembrie 2020 are la bază republicarea din 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 28 august 2015 şi include modificările 
aduse prin următoarele acte: Rectificare 2015; L 260/2015; L 294/2015; L 
91/2015; OUG 5/2016; L 113/2016; OUG 36/2016; OUG 45/2016; OUG 59/2016; 
L 198/2016; OUG 79/2016; L 2/2017; L 10/2017; L 45/2017; L 108/2017; L 
185/2017; OUG 88/2017; L 110/2017; OUG 8/2018; OUG 18/2018; OUG 
30/2018; OUG 42/2018; L 128/2018; DCZ 498/2018; L 198/2018; L 203/2018; 
OUG 95/2018; OUG 109/2018; OUG 114/2018; L 329/2018; L 359/2018; L 
35/2019; L 45/2019; OUG 26/2019; OUG 27/2019; L 73/2019; L 108/2019; L 
134/2019; OG 9/2019; L 165/2019; L 186/2019; OUG 74/2019; L 256/2019; OUG 
25/2020; HG 252/2020; L 65/2020; OUG 80/2020; DCZ 229/2020; L 162/2020; 
OUG 145/2020; L 205/2020; OUG 196/2020; 
Ultimul amendament în 19 noiembrie 2020. 

 

  
     
   Art. 66. -   Medicul de familie acordă îngrijiri persoanelor în contextul familiei şi, 
respectiv, familiilor în cadrul comunităţii, fără discriminare.   
 

Art. 100. - 4) Donaţiile şi sponsorizările către serviciile publice de urgenţă nu pot 
fi efectuate în vederea obţinerii unor privilegii care duc la discriminare în 
acordarea asistenţei de urgenţă, cum ar fi: asigurarea asistenţei medicale de 
urgenţă sau a primului ajutor calificat în mod preferenţial donatorului, sponsorului 
sau altor persoane.  

Art. 105. - (7) Primul ajutor calificat şi asistenţa medicală de urgenţă se acordă 
fără nicio discriminare legată de, dar nu limitată la, venituri, sex, vârstă, etnie, 
religie, cetăţenie sau apartenenţă politică, indiferent dacă pacientul are sau nu 
calitatea de asigurat medical.  
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Art. 663. -    
   (2) Medicul, medicul stomatolog, asistentul medical/moaşa nu pot refuza să 
acorde asistenţă medicală/îngrijiri de sănătate pe criterii etnice, religioase şi 
orientare sexuală sau pe alte criterii de discriminare interzise prin lege.   
    24/01/2019 - alineatul a fost modificat prin Lege 35/2019   
 

TITLUL XIX 
Asistenţă medicală transfrontalieră 

 
Art. 902. -   (1) Prezentul titlu se aplică fără a aduce atingere legislaţiei care 
transpune următoarele reglementări din legislaţia europeană:   
     
   f) prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;   
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