
                              Legea 212 din 13 noiembrie 2012  

Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii  

Publicata in Monitorul Oficial 772 din 15 noiembrie 2012  

   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.  

 

   Articol unic. -  

    Dupa titlul XIV "Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea 

Colegiului Farmacistilor din Romania" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 

aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou titlu, titlul 

XIV
1
 "Infractiuni", cuprinzand articolul 641

1
, cu urmatorul cuprins:  

 

                                                          "TITLUL  XIV 
1
  

                                                               Infractiuni  

 

   Art. 641
1
 . -  (1) Amenintarea savarsita nemijlocit ori prin mijloace de comunicare 

directa contra unui medic, asistent medical, sofer de autosanitara, ambulantier sau 

oricarui alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat in exercitiul functiunii ori pentru 

fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani 

sau cu amenda.  

   (2) Lovirea sau orice acte de violenta savarsite impotriva persoanelor prevazute la alin. 

(1), aflate in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se 

pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.  

   (3) Vatamarea corporala savarsita impotriva persoanelor prevazute la alin. (1), aflate in 

exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu 

inchisoare de la 6 luni la 6 ani.  

   (4) Vatamarea corporala grava savarsita impotriva persoanelor prevazute la alin. (1), 

aflate in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se 

pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani."  

 

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

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

    

 
p.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,          PRESEDINTELE SENATULUI 
             VIOREL HREBENCIUC                               GEORGE-CRIN LAURENTIU   
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                                                                                                       ANTONESCU 

 

 

   Bucuresti, 13 noiembrie 2012.  

   Nr. 212.  
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