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I n t r a l e g i s  6 . 2  -  C TC E  P i a t r a  N e a m ț ,  2 0 2 3
w w w. c t c e . r o

 LEGE nr. 33 din 11 ianuarie 2023
pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătății

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 36 din 12 ianuarie 2023

Data intrării în vigoare: 15 Ianuarie 2023

Forma consolidată valabilă la data de 18 Ianuarie 2023

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15 Ianuarie 2023 până la 18 Ianuarie 2023
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
  ARTICOL UNIC
  Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
  1. La articolul 6 litera h), punctul 6  se modifică și va avea următorul cuprins:
  "6. servicii prenatale și postnatale, precum și servicii de consiliere psihologică,

postnatală;"
  2. La articolul 18, alineatul (2)  se modifică și va avea următorul cuprins:
  "(2) Prin excepție de la art. 465 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării
prin concurs a funcției de director executiv, candidatul trebuie să fie absolvent cu diplomă al
studiilor universitare de licență sau diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2)
din Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, în:
medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe
juridice, științe economice, științe inginerești, biologie, biochimie și să aibă cel puțin 7 ani
vechime în specialitatea studiilor."
  3. La articolul 230 alineatul (2), după litera g)  se introduce o nouă literă, lit. g^1),

cu următorul cuprins:
  "g^1) să poată beneficia de servicii de consiliere psihologică, în limita bugetului aprobat;"
  4. La articolul 248 alineatul (1), după litera r)  se introduce o nouă literă, lit. r^1),

cu următorul cuprins:
  "r^1) serviciile de consiliere psihologică postnatală acordate în cadrul unităților sanitare

de specialitate ori unităților sanitare care au în structură secții/compartimente de obstetrică-
ginecologie;"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.

75  și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
          p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
          VASILE-DANIEL SUCIU
          p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
          ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 11 ianuarie 2023.
  Nr. 33.
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