SUMAR LEGISLAŢIE CURENTĂ
LEGISLAŢIE SĂNĂTATE
1.

LEGEA 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

2. LEGEA 95 / XIII / 14 APRILIE 2006 Exercitarea profesiei de medic dentist Organizarea si functionarea Colegiului
Medicilor Dentisti din Romania

3. Legea 95 / XV / 2006 Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale,
sanitare şi farmaceutice
4. Legea 95 / VIII / 2006 Asigurările sociale de sănătate

5. OMSP Nr. 482 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV
"Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi
farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

LEGISLAŢIE CABINET
6. LEGE Nr. 629 din 13 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
7.ORDONANTÃ Nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea si funcţionarea cabinetelor medicale
8. OMSP Nr. 261 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare
9 OMSP nr. 840/2007 din 14/05/2007 pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind curatarea,
dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr.
261/2007
10 OMSP Nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor
medicale şi de medicină dentară

LEGISLAŢIE DIVERSĂ
11. LEGE Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
12. LEGE Nr. 96 din 16 aprilie 2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
13. ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale
14. ORDIN Nr. 58 din 23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil

