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C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Art. I. — 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 199, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„Art. 199. — (1) Autoritățile publice locale pot participa la
finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare,
respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condițiile legii, bunuri
și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și
modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților
sanitare cu paturi transferate, suplimentare alocație de hrană,
în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în
bugetele locale.”

2. La articolul 229, după alineatul (4) se introduc
două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Cuantumul alocației de hrană în unitățile sanitare publice
se stabilește prin ordin al ministrului sănătății, se actualizează
anual în funcție de rata inflației și nu poate fi mai mic de 22 lei/zi

de spitalizare. Cheltuielile aferente alocației de hrană în unitățile
sanitare publice se asigură prin transferuri de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Sănătății, către bugetul Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate.

(6) Alocația de hrană poate fi suplimentată prin decizie a
consiliului de administrație al unității sanitare, în condițiile
identificării altor surse de finanțare decât sumele provenite din
contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate și de la
bugetul de stat.”

3. La articolul 232, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„Art. 232. — (1) Persoanele care nu fac dovada calității de
asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet
minimal de servicii medicale, prevăzut de prezenta lege, și de
alocația de hrană astfel cum a fost stabilită. Modalitatea de
decontare a serviciilor medicale pentru aceste persoane se
aplică și alocației de hrană.”

Art. II. — Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iunie
2022.

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

Constituția României, republicată.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 12 mai 2022.
Nr. 789.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 477/13.V.20224

Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:

1. La articolul 49, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„(4) Limitele maxime de viteză în afara localităților sunt:
a) pe autostrăzi — 130 km/h;
b) pe drumurile expres — 120 km/h;
c) pe drumurile naționale europene (E) — 100 km/h;
d) pe celelalte categorii de drumuri — 90 km/h.”
2. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:
„Art. 50. — (1) Vitezele maxime admise în afara localităților

pentru categoriile de autovehicule prevăzute în anexa nr. 1 sunt
următoarele:

a) 130 km/h pe autostrăzi, 120 km/h pe drumurile expres,
100 km/h pe drumurile naționale europene (E) și 90 km/h pe
celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din
categoriile A și B;

b) 110 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres,
90 km/h pe drumurile naționale europene (E) și 80 km/h pe
celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din
categoriile C, D și categoria D1;

c) 90 km/h pe autostrăzi, 85 km/h pe drumuri expres, 80 km/h
pe drumurile naționale europene (E) și 70 km/h pentru celelalte
categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A1,
B1 și C1;

d) 45 km/h, pentru tractoarele agricole sau forestiere și
mopede.”

3. La capitolul V, secțiunea a 4-a, alcătuită din
articolul 74, se modifică și va avea următorul cuprins:

„SECȚIUNEA a 4-a

Circulația pe autostrăzi și drumuri expres

Art. 74. — (1) Pe autostrăzi sau pe drumurile expres este
interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau
mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată
de administratorul drumului public, conform reglementărilor în

vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, a
vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor
electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a
mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a
vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot
depăși viteza de 50 km/h.

(2) De asemenea, pe autostrăzi sau pe drumurile expres sunt
interzise învățarea conducerii unui vehicul, încercările
prototipurilor de șasiuri și de autovehicule, manifestațiile,
defilările, caravanele publicitare, antrenamentele și competițiile
sportive de orice fel, precum și cortegiile.

(3) Se interzice circulația, oprirea sau staționarea
autovehiculelor pe banda de urgență sau acostament, cu
excepția cazurilor justificate, precum și a autovehiculelor cu
regim de circulație prioritar.

(4) Circulația autovehiculelor destinate transportului public
de persoane sau de mărfuri se efectuează, de regulă, numai pe
banda marginală din partea dreaptă a autostrăzii sau a drumului
expres, în sensul de mers.”

4. La articolul 102 alineatul (4), litera c) se modifică și
va avea următorul cuprins:

„c) efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe
autostradă sau pe drumul expres, a manevrei de întoarcere sau
de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de
circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație
pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană
sau racordurile dintre cele două părți carosabile.”

5. La articolul 108 alineatul (1) litera d), punctele 5 și 6
se modifică si vor avea următorul cuprins:

„5. circulația sau staționarea pe spațiul interzis care separă
sensurile de circulație pe autostradă sau pe drumul expres;

6. staționarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă sau
pe drumul expres în alte locuri decât cele special amenajate și
semnalizate;”.

Art. II. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu
modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin
prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

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

Constituția României, republicată.
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