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LEGE 
 

privind modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii 

      
 
   Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
    Art. I 
 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 
     La articolul 4, alineatul (1), litera e) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins 

„.................................. 
e) inspecţia sanitară - exercitarea controlului aplicării prevederilor legale de sănătate 
publică; 
.................................... 
(2) În sensul prevederilor prezentului titlu, precum şi al prevederilor din cuprinsul 
prezentei legi, prin ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii se înţelege autorităţile 
şi instituţiile care au în subordine unităţi sanitare, altele decât Ministerul Sănătăţii, 
respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Serviciul Român de 
Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 
Academia Română, universităţile de medicină şi farmacie şi facultatile de medicina si 
autorităţile administraţiei publice locale”. 
 
La articolul 5, litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

o) integrarea priorităţilor de sănătate publică în politicile şi strategiile naţionale şi în 
strategiile sectoriale de dezvoltare durabilă; 
 
 
La articolul 7, literele j), k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
„j) creşterea capacităţii de răspuns la calamităţi, dezastre şi situaţii de urgenţă, inclusiv 
cele determinate de schimbările climatice; 
k) evaluarea impactului la nivelul tuturor sectoarelor de activitate ce influenţează 
determinanţii stării de sănătate; 
l) abordarea intersectorială pentru sănătate prin acţiunea coordonată a tuturor 
instituţiilor în vederea îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei” 
 
La articolul 8,  litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„f) proiectele de acte normative care conţin prevederi ce influenţează determinanţii stării 
de sănătate vor fi însoţite de studii de impact asupra sănătăţii, ca instrument de 
fundamentare a deciziei” 
 
La articolul 16, alineatul (1), literele h) si i) si alineatul (1^1) modifica si vor avea urmatorul 
cuprins: 
„h) asigura coordonarea unitara, prin structuri de specialitate, a platformelor informatice și 
informaționale în domeniul sănătății,  
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i)exercita functia de unitate de achizitii centralizate prin structuri de specialitate”. 
....................................... 
 (1^1) În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor prevăzute la alin. (1), Ministerul 
Sănătăţii si structurile de specialitate ale acestuia, în calitate de autoritate centrală în 
domeniul asistenţei de sănătate publică, are acces nemijlocit şi utilizează datele din cadrul 
Platformei informatice din asigurările de sănătate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare 
 
La articolul 9 alineatul (5) se abrogă. 
La articolul 15 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins: 
„(2) Transferul unor activităţi şi structuri din cadrul Ministerului Sănătăţii şi din instituţiile 
aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia către administraţia publică 
locală se aprobă prin hotărâre a Guvernului”. 
 
La articolul 16 alineatul (1), literele a) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
   „a) stabileşte priorităţile naţionale de sănătate publică 
........................................ 
   g) aprobă, prin ordin al ministrului  protocoalele de practică medicală elaborate de 
comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii” 
 
La articolul 17 alineatele (1) si (2)  se abroga. 
 
La articolul 20 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins: 
„(3) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa transmita structurilor de 
specialitate ale Ministerului Sanatatii datele şi documentele din care rezulta informaţiile 
necesare întocmirii rapoartelor prevazute la alin. (1) si (2) precum şi cele stabilite prin 
reglementările legale în vigoare pentru care România are obligaţia raportării la nivelul 
Comisiei Europene” 
 
La articolul 45 alineatul (1), litera e) si alineatul (2) se abroga. 
 
Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Programele naţionale de sănătate  sunt elaborate, gestionate şi administrate de 
către Ministerul Sănătăţii prin structure de specialitate , aprobate prin hotărâre a 
Guvernului. 
(2) Pentru realizarea atribuţiilor, structurile de specialitate, colaborează  cu alte instituţii 
şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale. 
    (3) În situaţii de risc epidemiologic, beneficiarii programelor naţionale de sănătate, sunt 
toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi 
obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România, precum şi 
toţi cetăţenii aflaţi în tranzit pe teritoriul României”. 
 
 
La articolul  48 alineatele (1) si (4) se abroga. 
La articolul 48 alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„ (3) Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate se aprobă prin 
ordin comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate”.  
 
La articolul 49, alineatul (2), dupa litera d), se introduce o noua litera , lit. e), cu urmatorul 
cuprins: 
„e) organizatii  nonguvernamentale acreditate prin ordin al ministrului sanatatii” 
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La articolul  49^1, alineatul (1) se abroga. 
La articolul  49^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
  „(2) Implementarea programelor naţionale de sănătate se realizează prin unitatile de 
specialitate  în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate”. 
 
La articolul  50, literele c) si d) se abroga. 
La articolul  50, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„e) organizează, la nivel national, prin structuri de specialitate, achiziţia de bunuri şi servicii 
necesare implementării programelor naţionale de sănătate;” 
 
Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
  „Art. 52. Atributiile institutiilor, autoritatilor si organizatiilor nonguvernamentale acreditate 
prin ordin al ministrului sanatatii, in domeniul programelor naţionale de sănătate, se 
stabilesc prin hotarare a Guvernului”. 
 
Articolul 53 se abrogă. 
 
La articolul 54, alineatele  (1), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
„(1) Finanţarea programelor naţionale de sănătate se realizează astfel: 
    a) de la bugetul Ministerului Sănătăţii, din bugetul de stat şi din venituri proprii; 
    b) de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de Sănătate.  
    c) din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii. 
......................... 
(4) În cazul programelor naţionale de sănătate, medicamentele, materialele sanitare, 
dispozitivele medicale şi altele asemenea, eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, care 
se acordă beneficiarilor se deconteaza la nivelul preţului de decontare. 
.............................. 
(6) Achiziţionarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altelor 
asemenea prevăzute la alin. (5) se realizează prin proceduri de achiziţie publică 
organizate de Ministerul Sănătăţii, prin structuri de specialitate sau de unităţile sanitare cu 
paturi care implementează programele naţionale de sănătate, după caz.” 
 
La articolul 54, alineatul (3) se abroga. 
 
 
 
Articolul 56 se abrogă. 
 
La articolul 57, alineatul (1)   se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură fondurile 
pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate”. 
La articolul 57 alineatele (2) si (3) se abrogă. 
 
La  articolul 63, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“ e) asigură  continuitatea  asistenţei  medicale  primare a  colectivităţilor  locale  arondate 
prin consultații de urgenţă inregistrate prin sistemul national de urgenta, în afara 
programului  normal  de  lucru  al  cabinetelor  de  medicină  de  familie, precum si  în  
regim  de  gardă,  prin  intermediul  centrelor  de  permanenţă” . 
 
Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“Art. 66. Asistenţa  medicală  primară si continuitatea in acest domeniu se  desfăşoară  în  
cabinete  de  medicină  de  familie  şi  centre  de  permanenţă  înfiinţate  în  condiţiile  legii” 
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La articolul 72, literele a) si k) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“a) intervenţii  de  primă  necesitate  în  urgenţele  medico-chirurgicale  precum  şi  în  
afecţiunile  acute; 
………………………. 
k) acordarea  de  consultații de urgenţă inregistrate prin sistemul national de urgenta, în 
afara programului  normal  de  lucru  al  cabinetelor  de  medicină  de  familie” 
 
La articolul 80 literele b)  si d) se modifica şi vor avea următorul cuprins: 
„b) contracte  încheiate  cu  casele  de  asigurări  de  sănătate pentru consultaţii de 
urgenţă inregistrate prin sistemul national de urgenta, în afara programului  normal  de  
lucru  al  cabinetelor  de  medicină  de  familie, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului 
sanatatii, precum si  pentru asigurarea continuităţii  asistenţei  medicale primare în regim 
de gardă prin  centrele  de  permanenţă, în condiţiile legii; 
.................................... 
 d) contracte încheiate cu structurile de specialitate pentru implementarea programelor 
naţionale de sănătate;” 
 
La articolul 80 litera e) se abrogă. 
 
La articolul 81^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 „(2)Ministerul Sanatatii aloca sumele prevazute la alin (1) sub forma de transferuri prin 
structurile de specialitate catre autoritatile administratiei publice locale”. 
 
La articolul 88, dupa alineatul (2), se adauga 3 alineate noi, alin. (3), (4) si (5), care vor 
avea urmatorul cuprins: 
„  ............................ 
    (3) In spatiile frecventate de publicul larg este obligatorie prezenta defibrilatoarelor 
semiautomate externe accesibile publicului in vederea acordarii primului ajutor 
persoanelor aflate in stop cardiac pana la sosirea echipajelor de prim ajutor sau de 
asistenta medicala de urgenta. 
   (4) Achizitionarea si intretinerea defibrilatoarelor semiautomate sunt in responsabilitatea 
proprietarului sau, dupa caz, a administratorului spatiului respectiv. 
   (5) Criteriile de desemnare a spatiilor prevazute la alin. (3), criteriile de amplasare a 
defibrilatoarelor semiautomate in spatiile respective, caracteristicile lor minime precum si 
cuantumul amenzilor in cazul nerespectarii prevederilor alin.3, 4 si 5 se stabilesc prin 
hotarare a Guvernului” . 
 
 La articolul 91, dupa alineatul (1), se adauga un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul 
cuprins: 
„ (11) Serviciile de ambulanta judetene se pot reorganiza in structuri teritoriale, prin 
hotarare a Guvernului, in baza unor criterii administrative si operative”. 
 
La articolul 93, dupa  alineatul (5^4), se adauga trei alineate noi, alin. (5^ 5), (5^6)  si 

(5^7), cu urmatorul cuprins: 
„............................... 
(5^ 5) Unitatile de primire a urgentelor din cadrul spitalelor judetene de urgenta pot include 
in structura administrativa proprie compartimentele de primire urgenta din unitatile sanitare 
de pe raza administrativ teritoriala a judetului respectiv.  
(5^6) Finantarea compartimentelor de primire urgenta mentionate la alin (55), este 
asigurata din bugetul de stat, prin bugetul unitatii de primire a urgentelor in a carei 
structura administrativa sunt incluse.  
 
(5^7) Aprobarea includerii compartimentelor de primiri urgente in structura unei unitati de 
primiri urgente se face prin ordin al ministrului sanatatii, in limita bugetului alocat finantarii 
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unitatilor de primiri urgente, si in baza unor criterii transparente elaborate de comisia de 
specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii.” 
 
La art. 165, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,(3) Spitalele publice, prin sectiile private si compartimentele cu paturi private si spitalele 
private pot furniza servicii medicale decontate din asigurari de sanatate, altele decat 
asigurarile sociale de sanatate sau direct de pacient.” 
 -La art. 165, alin (6) se abroga. 
 
 
La articolul 170, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„....................................... 
(3) Cheltuielile efectuate de unităţile spitaliceşti, în cazurile prevăzute la alin. (2), se 
rambursează de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor, ale instituţiilor în reţeaua 
cărora funcţionează, precum şi prin bugetul unităţii administrativ-teritoriale, bugetul 
universităților de medicină și farmacie și bugetul facultăților de medicină, după caz, prin 
hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data încetării cauzei care 
le-a generat.” 
 
La articolul 174, dupa alineatul (2), se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul 
cuprins: 
„(21) Spitalele publice pot fi transferate catre autorităţile administraţiei publice locale, 
universităţile de medicină şi farmacie şi facultățile de medicină, prin hotarare a Guvernului, 
la initiativa sau cu avizul Ministerului Sanatatii, dupa caz”. 
 
La articolul 178, alineatul (2),  litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„a) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare postuniversitara în management 
sau management sanitar, avand o durata de minim 3 luni”. 
 

La articolul 178, alineatul (21) se abrogă. 
 
La articolul 179, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(1) Consiliul de administraţie organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, pentru 
selecţionarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care să asigure 
managementul unităţii sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, 
sau, după caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu reţea sanitară proprie şi respectiv 
prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al 
municipiului Bucureşti/ preşedintelui consiliului judeţean, al conducătorului universităţii de 
medicină şi farmacie/ facultatii de medicina, după caz”. 
 
La articolul 180, alineatul 5  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„............................................. 
(5) medicii care îndeplinesc funcţia de manager pot desfăşura activitate medicală numai în 
instituţia respectiva, in afara orelor de program”. 
 
La art. 182 alin (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins 
(1^1) Managerul negociază şi încheie contractele de furnizare de servicii medicale cu casa 
de asigurări de Sănătate, pentru implementarea programelor naţionale de sănătate şi 
pentru asigurarea cheltuielilor prevăzute de prezenta lege. 
 
-La art. 187, alin. (1)-(2) și alin. (4)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
,,(1)Persoanele din conducerea spitalului public, respectiv managerul, membrii comitetului 
director, şefii de secţie, de laborator sau de serviciu şi membrii consiliului de administraţie, 
au obligaţia , în termen de 15 zile de la numirea în funcţie să depună la Ministerul Sănătăţii 
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sau, după caz, la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, o declaraţie de 
interese, o declaraţie cu privire la incompatibilităţi pentru situaţiile prevăzute la art. 180, 
precum şi o declaratie de avere.   
 (2) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) se actualizează ori de câte ori intervin modificări în 
situaţia persoanelor în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data 
apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor. 
................................................... 
 (4) Modelele declaraţiei de interese, al declaraţiei referitoare la incompatibilităţi si al 
declaraţiei de avere, se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, in baza legislaţiei în 
vigoare. 
(5) Nedepunerea declaratiilor prevazute la alin. 1 în termenele prevăzute de prezenta lege 
se sanctionează conform legislatiei in vigoare.” 
-La art. 189 alin (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,(4) Spitalele publice pot încheia contracte pentru implementarea programelor naţionale 
de sănătate cu casele de asigurări de sănătate.” 
 
-La  art. 190 alin (2) lit. a) se abrogă.  
- La  art. 190, alin (3) lit. b se abroga. 
-La art. 190^1 preambulul  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale încheie contracte cu 
structurile de specialitate, pentru:” 
- La art. 190^1, lit. a) se abroga 
-la art. 190^5, alin. (1), lit. a) și alin. (2) –(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
,,(1) Spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale pot primi sume 
de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin 
transfer, pe baza de contract incheiat intre structurile de specialitate si autoritatile 
administratiei publice locale in subordinea carora functioneaza respectivele unitati, pentru: 
a) finalizarea obiectivelor de investitii noi, de investitii in continuare, aflate in derulare 
si finantate, anterior datei transferarii managementului spitalelor publice, prin programele 
de investitii anuale ale Ministerului Sanatatii. 
........................................................... 
 (2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d), 
criteriile de alocare, precum şi lista spitalelor publice beneficiare se aprobă anual prin ordin 
al ministrului sănătăţii, după publicarea legii bugetului de stat, cu exceptia proiectelor de 
investitii aprobate conform  prevederilor legale. 
   (3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se aprobă în baza propunerilor făcute de structurile de 
specialitate ale Ministerului Sanatatii în urma solicitărilor.” 
 
-La art.198, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,(2) Raportările se fac către Ministerul Sănătăţii prin structurile de specialitate și, după 
caz, către ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, pentru constituirea bazei de 
date, la nivel naţional, în vederea fundamentării deciziilor de politică sanitară, precum şi 
pentru raportarea datelor către organismele internaţionale.” 
-Articolul 241 se abrogă. 
 
La art. 265 alin (2^1)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,(2^1) Sumele alocate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii pentru realizarea programelor naţionale de sănătate, rămase neutilizate, se 
virează de CNAS până la sfârşitul anului în contul bugetului din care provin.” 
-La art. 270, alin. (1) se abrogă. 
 -La art. 270, alin. (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,(1^1) CNAS organizează şi administrează, sub coordonarea Ministerului Sanatatii prin 
structurile de specialitate, Platforma informatică din asigurările de sănătate, care cuprinde: 
sistemul informatic unic integrat, sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de 
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sănătate, sistemul naţional de prescriere electronică şi sistemul dosarului naţional al 
pacientului.” 
-La art.375, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,(2) Având în vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile fundamentale ale medicului 
faţă de pacientul său, medicul nu este şi nu poate fi asimilat funcţionarului public în nici 
una din situaţiile de exercitare a profesiei.” 
-La art.376, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,(2) Responsabilitatea medicală şi răspunderea juridică ce decurge din aceasta încetează 
în situaţia în care pacientul nu respectă prescripţia sau recomandarea medicală ori atunci 
când medicul a acţionat conform normelor care reglementează profesia de medic.” 
La art. 384  alin.(1)-(2) se modifică și vor avea  următorul cuprins: 
“(1) Autorizarea exercitării profesiei de medic se face de către Colegiul Medicilor din 
România.  
(2) Medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 370 şi sunt stabiliţi în România, 
exercită activităţile profesionale după dobândirea calităţii de membru al Colegiului 
Medicilor din România.” 
 
După articolul 384 se introduc 6 noi articole, art. 3841 – 3846 cu următorul cuprins: 
“Art.3841 (1) Calitatea de membru se atestă prin Cardul profesional de medic eliberat de 
Colegiul Medicilor din România în baza următoarelor acte înaintate de titular : 
    a) documentele care atestă formarea în profesie; 
    b) certificatul de sănătate; 
    c) declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 382 
şi 383; 
    d) certificatul de cazier judiciar. 
 (2) Până la emiterea  Cardului profesional de medic, calitatea de membru al Colegiului 
Medicilor din România se atestă prin certificatul de membru eliberat in  baza documentelor 
prevăzute la alin (1).  
    (3) În vederea exercitării activităţilor profesionale, Colegiului Medicilor din România 
revalidează anual Cardul profesional de medic, respectiv certificatul de membru. 
   (4) Întreruperea exercitării profesiei de medic pe o durată mai mare de 5 ani sau 
nerevalidarea în termen de doi ani consecutivi a Cardului profesional de medic, respectiv a  
certificatului de membru, atrage pierderea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din 
România. 
(5) Metodologia de emitere a Cardului profesional de medic, precum şi metodologia privind 
condiţiile de revalidare a acestuia  se elaborează de către Colegiul Medicilor din România 
şi se aprobă prin Decizie a Consiliului Naţional . 
Art.3842 (1) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare  a prezentei legi, Colegiul 
Medicilor din România atribuie un cod de identificare profesională unic pentru fiecare 
medic care a dobândit calitatea de membru al acestuia. 
(2) Codul de identificare profesională se înscrie pe Cardul profesional de medic, pe parafa 
de medic a titularului care se aplica  pe toate documentele medicale pe care acesta le 
întocmeşte şi le eliberează. 
 (3) Procedura de atribuire si de retragere a Codului de identificare profesională  prevăzut 
la alin (1) se stabileşte de către Colegiul Medicilor din România cu avizul Ministerului 
Sănătăţii şi se aprobă prin decizie a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din 
România. 
(4) Lista actualizată a codurilor de identificare profesională întocmită de Colegiul Medicilor 
din România se transmite Ministerului Sănătăţii , Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
precum şi altor instituţii publice,in mod gratuit,cu respectarea dispozitiilor legale referitoare 
la protectia datelor cu caracter personal. 
Art.3843 (1) Medicii care nu au obţinut drept de liberă practică în profesie în condiţiile 
reglementarilor anterioare, nu au fost confirmaţi rezidenţi sau nu au obţinut titlul de medic 
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specialist, pot desfăşura în baza diplomei de medic activităţi de medic din domeniul 
medicinei generale, conform calificării însuşite.  
 (2) Medicii prevazuti la alin. (1) nu pot încheia relaţii contractuale directe cu casele de 
asigurări de sănătate pentru furnizarea serviciilor de medicină de familie decât după 
obţinerea titlului de medic specialist medicină de familie în condiţiile legii. 
(3) Autorizarea exercitării activităţilor profesionale în situaţiile prevăzute la alin.(1) se face 
de către Colegiul Medicilor din România cu respectarea prevederilor art.384 alin. (2), ale 
art.3841 precum şi a normelor care stabilesc limitele de competenţă profesională în aceste 
cazuri. 
Art.3844 (1) În cazul medicilor rezidenţi, Colegiul Medicilor din România autorizează 
exercitarea activităţilor medicale din domeniul specialităţii de confirmare a acestora,  cu 
respectarea prevederilor art.384 alin. (2), ale art.3841  şi încadrarea în normele care 
stabilesc limitele de competenţă corespunzătoare nivelului de formare al anului de 
pregătire în rezidenţiat.  
(2) Normele prevăzute la alin.(1) se elaborează de către Ministerul Sănătăţii în colaborare 
cu Colegiul Medicilor din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 
Art.3845 (1) În vederea exercitării profesiei medicul are obligaţia să încheie o asigurare de 
răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională. 
Art. 3846 În caz de prestare temporară sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul 
României, medicii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând 
Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste 
state, sunt exceptaţi de la obligativitatea înscrierii în Colegiul Medicilor din România. 
Accesul la activităţile de medic pe durata prestării serviciilor medicale se face conform 
prevederilor art. 396.” 
 
Articolul 386 se modifică și va avea următorul cuprins : 
”Art.386 (1) În cazul în care un medic îşi întrerupe, în orice mod, exercitarea activităţii 
profesionale pe o perioadă mai mare de 5 ani, la solicitarea acestuia de reluare a activitatii 
medicale, Colegiul Medicilor din România verifică competenţele şi abilităţile profesionale 
ale acestuia. 
 (2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), la solicitarea  Colegiul Medicilor din România, medicii  
au obligaţia să facă dovada continuităţii exercitării efective şi legale a activităţilor 
profesionale.  
(3) Procedura privind modalităţile şi condiţiile de verificare şi atestare a nivelului 
profesional se stabileşte de către Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România. 
 (4) Prevederile alin. (1) se aplică şi medicilor cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii 
Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei 
Elveţiene, stabiliţi în România. ” 
 
Articolul 406 se modifică și va avea următorul cuprins : 
”Art.406 
(1) Colegiul Medicilor din România are următoarele atribuţii:  
a) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează 
exercitarea profesiei de medic; 
b) apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi; 
c) apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională ale medicului, precum şi dreptul 
acestuia de decizie profesională în exercitarea actului medical;  
d) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională ale membrilor săi;  
e) întocmeşte, actualizează permanent Registrul unic al medicilor, administrează pagina 
de Internet pe care este publicat acesta şi înaintează trimestrial Ministerului Sănătăţii un 
raport privind situaţia numerică a membrilor săi, precum şi a evenimentelor înregistrate în 
domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic; 
f)  asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de 
sănătatea publică;  
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g) elaborează şi adoptă Statutul Colegiului Medicilor din România şi Codul de deontologie 
medicală;  
h) acordă aviz consultativ ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală elaborate de 
comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii ; 
i) stabileşte şi reglementează regimul de publicitate a activităţilor medicale pentru membrii 
săi;  
j) controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională 
a medicilor şi dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medical; la solicitarea 
Ministerului Sanatatii desemneaza reprezentanţi in echipele de control . 
k) promovează şi stabileşte relaţii pe plan extern cu instituţii şi organizaţii similare; 
l) organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de 
deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ 
de jurisdicţie profesională< 
m) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă 
profesională;  
n) organizează centre de pregătire lingvistică, pentru medicii cetăţeni ai statelor membre 
ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai 
Confederaţiei Elveţiene, in vederea exercitarii activitatii profesionale pe teritoriul Romaniei;  
o) participă, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu Ministerul Sănătăţii , la 
stabilirea numărului anual de locuri în unităţile de învăţământ superior de profil medical 
acreditate, precum şi a cifrei de scolarizare prin  rezidenţiat ; 
p) propune criterii şi standarde de dotare a cabinetelor de practică medicală independentă, 
indiferent de regimul proprietăţii, şi le supune spre aprobare Ministerului Sănătăţi  
r) avizează tematica si bibliografia pentru concursul de intrare in  rezidenţiat  
q) participa in comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de medic din 
unitatile sanitare publice precum si in comisiile de examen pentru susţinerea examenului 
de medic specialist, prin reprezentanţii desemnaţi de Consiliul Naţional. 
s) colaborează cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical din domeniul 
sanitar şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele ce privesc asigurarea 
sănătăţii populaţiei 
s) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea reglementărilor din domeniul medical 
sau al asigurărilor sociale de sănătate 
 (2) Colegiul Medicilor din România colaborează, în domeniul său de competenţă, prin 
structurile naţionale sau teritoriale, cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi 
organizaţii  la:  
a) formarea, specializarea si perfecţionarea pregătirii profesionale a medicilor;  
b) stabilirea şi creşterea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii 
actului medical în unităţile sanitare;  
c) elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional şi tematica de concurs;  
d) promovarea şi asigurarea cadrului necesar desfăşurării unei concurenţe loiale bazate 
exclusiv pe criteriile competenţei profesionale;  
e) reprezentarea medicilor cu practică independentă care desfăşoară activităţi medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;  
f)  consultările privind normele de acordare a asistenţei medicale în domeniul asigurărilor 
sociale de sănătate.  
(3) Colegiul Medicilor din România avizează înfiinţarea unităţilor medicale private, 
indiferent de forma lor juridică, şi participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la 
concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare publice.  (4) În 
termen de 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii 
împreună cu Colegiul Medicilor din România elaborează normele privind reglementarea 
regimului de publicitate a unităţilor medicale şi a celorlaţi furnizori de servicii medicale şi le 
supune aprobării Guvernului României. 
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(5) ) Colegiul Medicilor din România avizează din punct de vedere al execitării profesiei, 
atribuţiile medicilor care exercită profesia în regim salarial, în unităţi sanitare publice sau 
private. ” 
 
La art. 408, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Art. 408 (2) Calitatea de membru este dovedită prin cardul profesional de medic eliberat 
de către  Colegiului Medicilor din România, la înscrierea în corpul profesional.  
(3) Înscrierea în Colegiul Medicilor din România şi eliberarea cardului profesional de 
membru se fac numai pentru medicii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.379 alin. 
(1) lit. a), b) şi c) şi au depus jurământul prevăzut la art. 378 alin. (1).  
 (4) Până la eliberarea cardului profesional, dovada calităţii de membru al Colegiului 
Medicilor din România se poate face cu certificatul de membru. ” 
 
La art. 421, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 
”Art. 421. 4) Atribuţiile biroului consiliului teritorial sunt următoarele:  
a) asigură şi organizează activitatea permanentă a colegiului teritorial între şedinţele 
consiliului colegiului teritorial;  
b) aprobă cererile de înscriere în Colegiul Medicilor din România şi înregistrare la colegiul 
teritorial; 
c) aprobă cererile de suspendare a calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România 
sau, după caz, de reluare a calităţii; 
d) aprobă cererile de încetare a calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România; 
e) aprobă angajarea de personal şi asigură execuţia bugetului Colegiului Medicilor din 
România;  
f) întocmeşte raportul anual de activitate şi gestiune, pe care îl supune spre aprobare 
consiliului colegiului teritorial;  
g) acceptă donaţiile, legatele şi sponsorizările făcute colegiului teritorial;  
h)execută hotărârile Adunării generale naţionale şi ale Consiliului naţional;  
i)elaborează şi supune spre avizare  consiliului teritorial bugetul de venituri şi cheltuieli; 
j)îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de către consiliul teritorial sau de către Consiliul 
naţional. ”  
 
Articolul 425 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
”ART. 425 Adunarea generală naţională are următoarele atribuţii:  
a) alege, dintre membrii săi, comisia de cenzori sau aprobă cenzorul propus de Biroul 
Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România;  
b) adoptă puncte de vedere care să reflecte poziţia Colegiului Medicilor din România cu 
privire la aspecte de interes general în ceea ce priveşte profesia de medic ori statutul 
medicului în societate;  
c) revocă din funcţie membrii aleşi pentru abateri de la prevederile prezentei legi şi, 
respectiv, ale Statutului Colegiului Medicilor din România, care aduc prejudicii activităţii 
corpului profesional. ”  
 
Articolul 426 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”Art. 426. (1) Adunarea Generală Naţională adoptă hotărâri în prezenţa a cel puţin 
jumătate plus unul din numărul membrilor săi, cu majoritate simplă de voturi.  
(2) Dacă la prima convocare nu se realizează condiţia de cvorum, după două săptămâni 
se va organiza o altă şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care va putea adopta hotărâri 
indiferent de numărul membrilor prezenţi. ” 
 
Articolul 429 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins: 
”Art. 429 (1) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România este alcătuit din 
a) preşedinţii colegiilor teritoriale; 
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b) câte un reprezentant al fiecărui colegiu teritorial respectiv 3 reprezentanţi ai colegiului 
teritorial al municipiului Bucureşti; 
c) decanii facultăţilor de medicină acreditate şi rectorii universităţilor de medicină care sunt 
medici; 
(2) Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România poate fi asistat, cu rol consultativ, 
de câte un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, Academiei de Ştiinţe Medicale, 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Justiţiei şi a fiecărei  
instituţie ori  şi autoritate publică cu reţea sanitară proprie, numiţi de conducătorul instituţiei 
sau autorităţii publice.  
(3) Reprezentanul colegiului teritorial în Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din 
România este ales pe o perioadă de 4 ani de către membrii consiliului teritorial şi 
reprezentanţii colegiului teritorial în Adunarea Generală Naţională întruniţi într-o şedinţă 
comună.  
(4) Cheltuielile cu deplasarea şi diurna membrilor Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor 
din România vor fi suportate de colegiile teritoriale, respectiv instituţiile şi autorităţile ai 
căror reprezentanţi sunt.  
(5) Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România se întruneşte legal în prezenţa a 
cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor stabiliţi la alin. (1) şi ia decizii cu 
majoritate simplă de voturi. ” 
 
Articolul 431 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”Art. 431 Atribuţiile Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România sunt 
următoarele:  
a)aprobă Statutul Colegiului Medicilor din România;  
b)aprobă Codul de deontologie medicală;  
c)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia celui pentru exerciţiul expirat;  
d)colaborează cu Ministerul Sănătăţii e la elaborarea de norme privind exercitarea 
profesiei de medic pe teritoriul României;  
e)colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea Nomenclatorului de specialităţi 
medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;  
f)colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea tematicilor şi a metodologiilor 
concursurilor şi examenelor pentru medici;  
g)stabileşte sistemul de credite de educaţie medicală continuă, pe baza căruia se 
evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor;  
h)colaborează participând alături de Ministerul Sănătăţii  la elaborarea criteriilor medicale 
de selecţie a pacienţilor în cazul unor tipuri de tratamente disponibile în număr limitat;  
i)acordă aviz consultativ ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală elaborate de 
comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;  
j)fixează cotizaţia care trebuie plătită obligatoriu de către fiecare medic colegiului teritorial;  
k)alege dintre membrii săi Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din România;  
l)alege dintre membrii Colegiului Medicilor din România pe cei care vor forma comisiile de 
lucru;  
m)stabileşte indemnizaţiile membrilor Biroului Executiv şi indemnizaţia de şedinţă a 
membrilor Comisiei Superioare de Disciplină; 
n)în cazul imposibilității funcționării și îndeplinirii atribuiilor de către colegiile locale, adoptă 
orice măsură necesară asigurării reluării activității; 
o)stabileşte condiţiile privind desfăşurarea de către cabinetele şi unităţile medicale a 
publicităţii, iar prin comisia de specialitate aprobă conţinutul materialului publicitar; 
p)reprezintă, prin persoane desemnate, corpul profesional medical în procesul elaborare și 
aprobare a contractului-cadru şi la negocierea și aprobarea normelor de acordare a 
asistenţei medicale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate sau a altor forme de 
asigurare medicală. ” 
 
Articolul 438 se modifică şi va avea următorul cuprins : 



 12 

”Art. 438 În exercitarea mandatului, membrii Biroului Executiv, precum şi membrii birourilor 
consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizaţie lunară şi bebeneficiază de 
acoperirea cheltuielilor efectuate pentru realizare atribuţiilor şi sarcinilor încredinţate, în 
cuantumul şi în condiţiile aprobate, după caz, de Consiliul Naţional, respectiv de consiliile 
colegiilor teritoriale.” 
 
Articolul 443 se modifică şi va avea următorul cuprins : 
”Art. 443 (1) Sesizarea împotriva unui medic se depune la colegiul în raza cărui a fost 
furnizat serviciul medical respectiv. În cazul medicilor cetăţeni ai unui stat membru al 
Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai 
Confederaţiei Elveţiene, sesizareaa se depune la colegiul în a cărui rază medicul îşi 
desfăşoară activitatea.  
 (2) Primind sesizarea, biroul consiliului teritorial dispune trimiterea sesizarii către comisia 
de disciplină de la nivel teritorial sau, după caz, la Comisia Superioară de Disciplină. 
 (3) Biroul Consiliului teritorial sau Biroul Executiv al Consiliului Național se pot sesiza din 
oficiu și dispune, prin decizie, declanașarea unei anchete disciplinare. ”.  
Articolul 444 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.444 (1) În cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează şi funcţionează comisia de 
disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în complete de 3 membri 
abaterile disciplinare săvârşite de medicii aflați în evidența acelui colegiu.  
(2) La nivelul Colegiului Medicilor din România se organizează şi funcţionează Comisia 
Superioară de Disciplină, independentă de conducerea colegiului, care judecă în complete 
de 5 membri plângerile  privind cazurile de deces, sau situațiile în care medicul reclamat 
este membru în structurile de conducere ale colegiului teritorial, birou executiv ori consiliu, 
ori membru al comisie de disciplină de la nivel teritorial, precum și situațiile în care sunt 
reclamate, prin aceiași  sesizare și pentru aceiași cauză, medici angajați la unități 
medicale situate în raza mai multor colegii teritoriale. 
(3) Unul dintre membrii completului care judecă sesizarea este desemnat de autorităţile de 
sănătate publică, la nivel teritorial, şi de Ministerul Sănătăţii, la nivelul Comisiei Superioare 
de Disciplină.  
 (4) Procedura judecării abaterilor este prevăzută în Statutul Colegiului Medicilor din 
România.  
(5) Comisiile de disciplină de la nivel teritorial precum și Comisia Superioară de Disciplină 
vor funcționa potrivit unui regulament de funcționare aprobat de Consiliul Național al 
Colegiului Medicilor din România și vor ține evidențele și vor face toate informările cu 
privire la activitatea desfășurată prevăzute în regulament. 
(6) În cadrul fiecare comisiei de disciplină, inclusiv la nivelul Comisiei Superioare de 
Disciplină va fi angajat un secretar, absolvent de studii juridice, care participă la lucrările 
comisiei de disciplină, asigură și îndeplinește procedurile administrative și redactează 
decizia comisiei de disciplină. Secretarul comisiei este angajat și desemnat  după caz de 
Biroul Executiv al Consilului Național al Colegiului Medicilor din România sau de biroul 
executiv al colegiului medicilor teritorial . 
(7) La solicitarea secretarului, pentru motive care țin de acoperire tuturor cerințelor legale, 
înainte de pronunțare, cauza poate fi repusă pe rolul comisiei de disciplină. Comisia este 
obligată să refacă cercetarea disciplinară sau să îndeplinească orice altă cerință legată de 
judecarea cauzei la solcitarea secretarului.”. 
 
Articolul 445 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„Art.445 (1) Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de 
consiliul colegiului teritorial, iar membrii Comisiei Superioare de Disciplină vor fi aleşi de 
către Consiliul Național. 
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(2) Membrii comisiilor de disciplină vor fi aleşi, pe baza candidaturilor depuse, din rândul 
medicilor primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri 
disciplinare în ultimii 5 ani.  
(3) Dacă nu se depun candidaturi, consiliul colegiului teritorial sau, după caz, Consiliul 
Național desemnează dintre membrii lor persoanele care să constituie , sau după caz, să 
completeze comisia de disciplină. 
(4) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplină este de 6 ani cu excepția celor 
desemnați în condițiile alin.3.  
(5) Calitatea de membru al comisiilor de disciplină încetează prin deces, demisie sau prin 
revocarea din funcție. 
(7) Reclamația împotriva unui membru al Comisiei Superioare de Disciplină pentru abateri 
disciplinare sau profesionale se analizează de către o comisie formată din 3 membri 
desemnați de Consiliul Național. În urma cercetării disciplinare efectuată, comisia propune 
Consiliului Național sancționarea sau stingerea acțiunii disciplinare. 
 (8) Revocarea din funcție a unui membru sau, după caz, a comisiei de disciplină de la 
nivel teritorial sau național, se face de către consiliul colegiului teritorial respectiv de către 
Consiliul Național al Colegiului la sesizarea Biroului Executiv al Consiliului Național, în 
special, pentru următoarele motive: 
a) lipsa de la 3 ședințe ale comisiei de disciplină; 
b) pierderea sau suspendarea calității de membru al Colegiului Medicilor din România; 
c) neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor stabilite prin Regulamentul de 
Organizare și Funcționare a comisiei de disciplină; 
sancționarea disciplinară a membrului în timpul mandatului de membru comisie de 
disciplină respectiv de membru al Comisiei Superioare de Disciplină. 
 
Articolul 447 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”Art.447 (1) Sancţiunile disciplinare sunt:  
a) mustrare;  
b) avertisment;  
c) amendă de la 100 lei (RON) la 1.500 lei (RON). Plata amenzii se va face în termen de 
30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest 
termen atrage suspendarea de drept din exerciţiul profesiei, până la achitarea sumei. 
Sumele provenite din plata amenzilor se fac venit integral la bugetul Colegiului Medicilor 
din România;  
d) interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medicale și/sau competențe 
medicale pe o perioadă de la 15 zile la 60 de zile;  
e) suspendarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România pe o perioadă de 
la o lună la 6 luni.  
(2) Suspendarea calităţii de membru al Colegiului Medicilor din România operează de 
drept pe durata stabilită prin hotărâre de condamnare definitivă de către instanţele 
judecătoreşti cu privire la interzicerea exercitării profesiei.  
(3) La sancţiunile prevăzute la alin. (1) se poate prevedea, după caz, obligarea celui 
sancţionat la efectuarea unor cursuri de perfecţionare sau de educaţie medicală ori alte 
forme de pregătire profesională.  
(4) Medici cetățeni români care au exercitat profesia de medic pe teritoriul altor state sunt 
obligați ca la întoarcerea în țară și reluarea activității să prezinte colegiului mediclor unde 
sunt înregistrați un certificat profesional curent eliberat de statul unde au exercitat 
profesia.” 
 
La articolul 473, alin.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art.473.(2) Medicul dentist nu este şi nu poate fi asimilat funcţionarului public în nici una 
din situaţiile de exercitare a profesiei, prin natura umanitară şi liberală a acesteia.”. 
 
La articolul 557, alin.(3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„Art.557. (3) Farmacistul nu este şi nu poate fi asimilat funcţionarului public în nici una din 
situaţiile de exercitare a profesiei, prin natura umanitară şi liberală a acesteia.”. 
 

La articolul 695, punctul 17 se modifică și va avea urmatorul cuprins: 
„17. obligaţie de serviciu public - obligaţia deținătorului autorizației de punere pe piață/ 
reprezentantului deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă și a distribuitorilor angro de a 
asigura permanent o gamă adecvată de medicamente care să răspundă necesităţilor unui 
spaţiu geografic determinat şi de a livra pe întreg spaţiul respectiv cantităţile solicitate în 
cel mai scurt termen de la primirea comenzii;” 
La articolul 729, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea urmatorul cuprins: 
(2) Deţinătorul autorizației de punere pe piață trebuie să notifice Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale ȋn cazul în care, temporar sau permanent, un 
medicament încetează să fie pus pe piața din România; în afara unor situații excepționale, 
această notificare trebuie să fie făcută cu cel puțin șase luni înainte de întreruperea punerii 
pe piață a medicamentului, iar în situațtia întreruperii punerii pe piațăta a medicamentului 
din motive comerciale, notificarea trebuie să fie făcută cu cel puțin 12 luni înainte de 
întreruperea punerii pe piață. În perioada de șase, respectiv 12 luni, deținăatorul 
autorizației de punere pe piață are obligația de a respecta prevederile alin.(2) al art.792 de 
asigurare a unor stocuri adecvate și continue de medicamente. Deţinătorul autorizației de 
punere pe piață informează Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale cu privire la motivele unei astfel de măsuri, în conformitate cu prevederile art. 
840 alin. (2).” 
(3) Pe baza solicitării Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, în 
special în contextul farmacovigilenţei, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să 
furnizeze Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale toate datele 
privind volumul de vânzări al medicamentului şi orice date aflate în posesia acestuia 
privind volumul de prescrieri. ” 
Articolul 739 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ART. 739 (1) Înainte să fie luată o decizie privind o cerere de autorizare de punere pe 
piaţă sau de suspendare ori retragere a unei autorizaţii sau de modificare a termenilor unei 
autorizaţii de punere pe piaţă considerată necesară, în cazuri speciale, unde sunt 
implicate interesele Uniunii Europene, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale, statele membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană sau 
solicitantul ori deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă, se pot adresa Comitetului pentru 
Medicamente de Uz Uman, pentru aplicarea procedurii prevăzute la art. 32, 33 şi 34 din 
Directiva 2001/83/CE. 
(2) În cazul în care solicitarea de arbitraj are loc în urma evaluării datelor de 
farmacovigilenţă referitoare la un medicament autorizat, Comitetul pentru Medicamente de 
Uz Uman poate sesiza Comitetul de farmacovigilentă pentru evaluarea riscului cu privire la 
problema în discuţie şi se pot aplica prevederile art. 81910 alin. (2). Comitetul de 
farmacovigilenţă pentru evaluarea riscului poate emite o recomandare în conformitate cu 
procedura prevăzută la art. 32 din Directiva 2001/83/CE; recomandarea finală este 
transmisă Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman sau Grupului de coordonare, 
după caz, şi se aplică procedura prevăzută la art. 81911. Dacă unul din criteriile 
enumerate la art. 8199 alin. (1) este îndeplinit, se aplică procedura prevăzută la art. 
8199—81911. Dacă este cazul, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale trebuie să identifice clar problema care este adresată Comitetului pentru 
Medicamente de Uz Uman spre evaluare şi să informeze solicitantul sau deţinătorul 
autorizaţiei de punere pe piaţă. 
(3) Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi solicitantul sau 
deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să furnizeze Comitetului pentru 
Medicamente de Uz Uman toate informaţiile disponibile despre problema în discuţie. 
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(4) În cazul în care solicitarea de arbitraj adresată Comitetului pentru Medicamente de Uz 
Uman se referă la o grupă de medicamente sau la o clasă terapeutică, procedura poate fi 
limitată la anumite părţi ale autorizaţiei; în acest caz, acelor medicamente li se aplică 
prevederile art. 743 numai dacă au fost folosite procedurile de autorizare prevăzute în 
prezenta secţiune. Medicamentele autorizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
726/2004, care aparțin aceleiaşi grupe sau clase terapeutice, sunt şi acestea vizate de 
procedura iniţiată în temeiul prezentului articol. 
(5) Fără a contraveni prevederilor art. 739 alin. (1), în cazul în care, în orice etapă a 
procedurii, apare necesitatea unor acțiuni urgente de protecţie a sănătăţii publice, Agenţia 
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale poate suspenda autorizația de 
punere pe piață și interzice utilizarea medicamentului în cauză ȋn România, până la 
adoptarea unei decizii definitive; Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale informează Comisia Europeană, Agenția Europeană a Medicamentelor și 
celelalte state membre cu privire la motivele acțiunii sale, nu mai târziu de următoarea zi 
lucrătoare. 
(6) În situaţiile în care, în condiţiile prevăzute la alin. (4), domeniul de aplicare al procedurii 
iniţiate în temeiul prezentului articol include medicamente autorizate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 726/2004, şi în care, în orice etapă a procedurii, apare necesitatea 
unor acţiuni urgente de protecţie a sănătăţii publice, Agenţia Naţională a Medicamentului 
şi a Dispozitivelor Medicale pune în aplicare măsurile impuse de Comisia Europeană cu 
privire la suspendarea autorizațiilor de punere pe piață și interzicerea utilizării 
medicamentelor în cauză, până la adoptarea unei decizii definitive de către Comisia 
Europeană.” 
La articolul 750, alineatul (1) se modifică și va avea urmatorul cuprins: 
„(1) Agenţia Naţională a Medicamentuluişi a Dispozitivelor Medicale emite autorizaţia de 
fabricaţie, numai după ce s-a asigurat de acurateţea informaţiilor furnizate conform 
prevederilor art. 749 printr-o inspecţie efectuată de inspectorii săi.” 
La articolul 787, după alineatul (5), se adaugă un nou alineat, alin. (6), cu următorul 
cuprins: 
„(6) În cazul medicamentelor decontate în cadrul sistemului național de asigurări de 
sănătate deținătorul autorizației de punere pe piață/ reprezentantul acestuia în România ia 
toate măsurile necesare astfel încât distribuția angro a acestor medicamente să se realize 
prin minim trei distribuitori angro autorizați.” 
La articolul 788, alineatul (2) se modifică și va avea urmatorul cuprins: 
„(2) Persoanele autorizate să elibereze medicamentele către populaţie nu pot, conform 
legislaţiei naţionale, să se angajeze şi în distribuţie angro de medicamente.” 
La articolul 791, literele a) și b) se modifică și vor avea urmatorul cuprins: 
„a) să permită accesul la spaţiile, instalaţiile şi echipamentele prevăzute la art. 790 lit. a) 
persoanelor responsabile cu inspecţia acestora; 
b) să îşi constituie stocurile de medicamente numai de la persoane care, la rândul lor, 
deţin o autorizaţie de distribuţie sau sunt exceptate de la obţinerea unei astfel de 
autorizaţii conform prevederilor art. 788 alin. (4);” 
La articolul 791, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul 
cuprins: 
„j) să raporteze lunar Agenţiei Naţionale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale 
evidenţa prevăzută la lit. e), în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății;” 
La articolul 792, alineatul (2) se modifică și va avea urmatorul cuprins: 
„(2) Deţinătorul unei autorizaţii de punere pe piaţă/reprezentantul deţinătorului autorizaţiei 
de punere pe piaţă pentru un medicament şi distribuitorii angro ai acelui medicament pus 
efectiv pe piaţă în România au obligația de a asigura, în limitele responsabilităţilor lor, 
stocuri adecvate şi continue din acel medicament către farmacii şi persoanele autorizate 
să furnizeze medicamente, astfel încât nevoile pacienţilor din România să fie acoperite, în 
condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății;” 
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La articolul 792, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) și alin. (22)   
cu următorul cuprins: 
 
„21) În situații excepționale, Ministerul Sănătății poate impune cu caracter temporar prin 
ordin al ministrului sănătății măsuri restrictive privind distribuția de medicamente  în afara 
teritoriului României în scopul asigurării pe piață a unor stocuri adecvate și continue de 
medicamente, cu notificarea Consiliului Concurenței. 
22) În cazul medicamentelor decontate în cadrul sistemului național de asigurări de 
sănătate Ministerul Sănătății reglementează prețul și condițiile de comercializare prin ordin 
al ministrului sănătății;” 
 
Articolul 7961 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 7961 Prevederile art. 787 şi art. 791 lit. c) nu se aplică în cazul distribuţiei angro de 
medicamente în ţări terţe, iar  prevederile art. 791 lit. b) şi c1) nu se aplică în cazul în care 
un medicament tranzitează direct dintr-o ţară terţă, fără a fi importat. Cu toate acestea, 
într-un asemenea caz, distribuitorii angro trebuie să se asigure că medicamentele sunt 
obţinute numai de la persoane autorizate sau îndreptățite să furnizeze medicamente în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile în țara terță în cauză. In situaţiile în care 
furnizează medicamente unor persoane din țări terțe, distribuitorii angro trebuie să se 
asigure că medicamentele sunt furnizate numai unor persoane care sunt autorizate sau 
îndreptățite să primească medicamente pentru distribuție angro sau către public, în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile în țara terță în cauză. Prevederile art. 793 se 
aplică în cazul furnizării de medicamente către persoane din ţări terţe autorizate sau 
îndreptăţite să furnizeze medicamente către populaţie.” 
La articolul 8199, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 8199  (1) Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, dacă este 
cazul, iniţiază procedura prevăzută în cadrul prezentului paragraf, pe baza temerilor 
apărute în urma evaluării datelor generate de activităţile de farmacovigilenţă, informând 
celelalte autorităţi competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, Agenţia 
Europeană a Medicamentelor şi Comisia Europeană, în următoarele situaţii: 
   a) intenţionează să suspende sau să retragă o autorizaţie de punere pe piaţă;  
   b) intenţionează să interzică furnizarea unui medicament;  
   c) intenţionează să refuze reînnoirea unei autorizaţii de punere pe piaţă;  
   d) este informată de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă despre faptul că, 
având în vedere temerile privind siguranţa, acesta a întrerupt punerea pe piaţă a unui 
medicament sau a luat măsuri în vederea retragerii unei autorizaţii de punere pe piaţă ori 
intenţionează să facă acest lucru sau nu a solicitat reînnoirea unei autorizaţii de punere pe 
piață.” 
La articolul 8199, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) şi (12), 
cu următorul cuprins:   
„(11) Pe baza temerilor apărute în urma evaluării datelor generate de activităţile de 
farmacovigilenţă, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
informează celelalte autorităţi competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, 
Agenţia Europeană a Medicamentelor şi Comisia Europeană, în situaţiile în care consideră 
că este necesară semnalarea unei noi contraindicaţii, reducerea dozei recomandate sau 
restrângerea indicaţiilor unui medicament; informarea prezintă măsurile avute în vedere şi 
justificarea acestora. Atunci când sunt necesare măsuri urgente, Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, iniţiază procedura prevăzută în cadrul 
prezentului paragraf, în oricare dintre cazurile prevăzute la prezentul alineat. Atunci când 
pentru medicamentele autorizate în conformitate cu procedurile prevăzute în Titlul XVII, 
Capitolul III, Secţiunea a 5-a, nu se iniţiază procedura prevăzută în cadrul prezentului 
paragraf, cazul este prezentat Grupului de coordonare. În situaţii care implică interesele 
Uniunii Europene, se aplică prevederile art. 739. 
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     (12) Dacă Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale iniţiază 
procedura prevăzută în prezentul paragraf, iar medicamentul este autorizat și în alt stat 
membru, aceasta ia la cunoștință din informarea trimisă de Agenția Europeană a 
Medicamentelor despre rezultatele verificărilor referitoare la aspectele de siguranță 
semnalate, respectiv dacă acestea privesc și alte medicamente decât cele menționate în 
informarea transmisă către Agenția Europeană a Medicamentelor sau dacă acestea sunt 
comune tuturor medicamnetelor care aparțin aceleiași grupe sau clase terapeutice.  În 
acest caz se aplică procedurile prevăzute la art.81910 şi 81911. În celelalte cazuri, 
aspectele de siguranţă sunt gestionate de  Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale. Daca este cazul, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale, pune la dispoziţia deţinătorilor autorizaţiei de punere pe piaţă 
informaţia că procedura a fost iniţiată.” 
 
La articolul 8199, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
„(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art.8199 alin. (1) şi (11), art. 81910 şi 81911, în 
cazul în care sunt necesare acţiuni urgente pentru a proteja sănătatea publică, Agenţia 
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale poate suspenda autorizaţia de 
punere pe piaţă şi poate interzice utilizarea medicamentului în cauză pe teritoriul României 
până la adoptarea unei decizii definitive. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale informează Comisia Europeană, Agenţia Europeană a 
Medicamentelor şi autorităţile competente din celelalte state membre cu privire la motivele 
acţiunii sale, cel târziu în următoarea zi lucrătoare.  
     (3) În orice stadiu al procedurii prevăzute la art. 81910-81911, Comisia Europeană 
poate solicita statelor membre în care este autorizat medicamentul să ia imediat măsuri 
temporare. In cazul în care domeniul de aplicare al procedurii, determinat în conformitate 
cu alin. (1) şi (11), include medicamente autorizate în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 726/2004, Comisia Europeană poate, în orice stadiu al procedurii deschise în temeiul 
prezentului paragraf, să ia imediat măsuri temporare privind autorizaţiile de punere pe 
piaţă în cauză. 
     (5) În momentul în care comunică informaţiile menţionate la alin. (1) şi (11), Agenţia 
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pune la dispoziţia Agenţiei 
Europene a Medicamentelor toate informaţiile ştiinţifice relevante pe care le deţine, 
precum şi orice evaluare pe care a realizat-o.” 
La articolul 81910, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(1) Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale poate anunţa public 
deschiderea procedurii prevăzută la art.8199 alin. (1) şi (11),  pe portalul web naţional 
privind medicamentele în concordanţă cu anunțul public al Agenţiei Europeane a 
Medicamentelor de pe portalul web european privin medicamentele. Anunţul precizează 
problema care a fost înaintată Agenţiei Europene a Medicamentelor în conformitate cu art. 
8199, medicamentele şi, dacă este cazul, substanţele active în cauză. Deasemenea, 
acesta trebuie să conţină informaţii privind dreptul deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe 
piaţă, profesioniştilor din domeniul sănătăţii şi publicului de a comunica Agenţiei Europene 
a Medicamentelor informaţii relevante pentru procedură şi precizează demersul care 
trebuie urmat în acest scop.” 
Articolul 834 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1) Fabricarea, distribuirea, intermedierea, importul şi exportul de medicamente falsificate, 
precum şi vânzarea de medicamente falsificate la distanţă către populaţie prin intermediul 
serviciilor societăţii informaţionale constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 
3 luni la 3 ani. 
(2) Dacă medicamentele falsificate sau puse în circulaţie fără respectarea prevederilor 
prezentului titlu sunt vătămătoare sănătăţii, fapta se pedepseşte cu închisoare de la un an 
la 8 ani. 
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(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) au avut ca urmare agravarea bolii unei 
persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 ani la 8 ani, iar dacă a avut ca urmare 
decesul, pedeapsa este închisoarea de la 5 ani la 15 ani.” 
La alineatul (1) al articolului 836, literele c), f), g), h), i), j) și m) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
„c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată fabricantului/importatorului/ 
distribuitorului angro, după caz, pentru practicarea în cadrul unităţii de fabricaţie ori de 
distribuţie angro a medicamentelor a altor activităţi decât a celor pentru care au fost 
autorizate, distribuţia efectuată de fabricant sau de distribuitorii angro de medicamente a 
medicamentelor către unităţi neautorizate în condiţiile legii, distribuirea de către distribuitor 
către drogherii a altor medicamente decât cele care se eliberează fără prescripţie 
medicală, participarea persoanelor necalificate la operaţiuni tehnice care necesită 
calificare de specialitate în procesul de fabricaţie şi în cel de distribuţie, precum şi 
nerespectarea prevederilor referitoare la inscripţionarea şi prospectul medicamentelor, 
raportarea schimbărilor survenite în activitatea de fabricaţie/import sau de distribuţie, 
nerespectarea bunei practici în activitatea de farmacovigilenţă desfăşurată de deţinătorul 
autorizaţiei de punere pe piaţă, nerespectarea condiţiilor de păstrare a medicamentelor, 
nerespectarea legislaţiei privind exportul, donaţiile şi furnizarea de mostre de 
medicamente. 
f) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, lipsa din unităţile de distribuţie a farmacistului-
şef sau a înlocuitorului acestuia pe perioada în care unitatea funcţionează; se 
sancţionează cu aceeaşi amendă lipsa din unităţile de distribuţie angro a persoanei 
responsabile cu calitatea sau a înlocuitorului acestuia pe perioada în care unitatea 
funcţionează; 
g)  cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei şi suspendarea autorizaţiei fabricantului/ 
importatorului/unităţii de distribuţie angro pe o durată de un an, în cazul repetării într-o 
perioadă de 3 luni a uneia dintre contravenţiile constatate, prevăzute la lit. c), e), j) şi m); 
h) cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei şi suspendarea autorizaţiei de distribuţie angro, 
în cazul nerespectării Ghidului de bună practică de distribuţie angro, până la remedierea 
deficienţelor constatate; se sancţionează cu aceeaşi amendă şi cu excluderea din 
Registrul brokerilor, brokerii care nu respectă dispoziţiile specifice din Ghidul de bună 
practică de distribuţie angro; 
i) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, în cazul în care deţinătorul autorizaţiei de 
punere pe piaţă nu respectă condiţiile sau restricţiile incluse în autorizaţia de punere pe 
piaţă care privesc eliberarea sau utilizarea medicamentului, precum şi pe acelea 
referitoare la utilizarea în condiţii de siguranţă şi eficacitate a medicamentului, nu 
raportează la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale reacţiile 
adverse, nu transmite la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
rapoartele periodice actualizate privind siguranţa medicamentelor, modificările (variaţiile) 
la termenii autorizaţiilor de punere pe piaţă, nu notifică Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale privind data de comercializare efectivă, nu 
furnizează Ministerului Sănătăţii sau, după caz, Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale date referitoare la volumul de vânzări şi volumul de prescrieri ale 
medicamentului, în conformitate cu prevederile prezentului titlu; 
j) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, în cazul în care importatorii nu îşi respectă 
angajamentul privind transmiterea la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale a situaţiei fiecărui import, în conformitate cu prevederile legislaţiei 
în vigoare sau în cazul în care raportarea respectivă este eronată sau incompletă; 
m) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei în cazul în care 
fabricanţii/importatorii/distribuitorii angro nu îşi respectă angajamentul privind transmiterea 
la Agenţia Naţională a Medicamentului a situaţiei medicamentelor distribuite, potrivit 
prevederilor legislaţiei în vigoare sau în cazul în care raportarea respectivă este eronată 
sau incompletă;” 
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La alineatul (1) al articolului 836, după litera m) se introduce o nouă literă, lit. m1), cu 
următorul cuprins: 
„m1) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi suspendarea temporară a autorizaţiei, 
pentru o perioadă de până la 6 luni, în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 695, 
pct. 17, 792 alin. (2), precum și a obligațiilor stabilite potrivit art. 792 alin. (21).” 
La alineatul (1) al articolului 836, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„n) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, în caz de nerespectare a obligaţiei prevăzute 
la art. 729 alin. (2), art. 787 alin. 6);” 
 
La alineatul (1) al articolului 836, după litera m) se introduc două noi litere, lit. x) și 
y), cu următorul cuprins: 
„x) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei aplicată distribuitorului care nu este deţinător de 
autori4ație de punere pe piață, în cazul nerespectării prevederilor art. 787 alin. (4).  
y) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată fabricantului/importatorului/ 
distribuitorului angro/en detail/deținătorului de autorizație de punere pe piață, după caz, 
pentru nerespectarea prevederilor referitoare la publicitatea medicamentelor.” 
Alineatul (2) al articolului 836 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se face de 
către inspectorii din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale.” 
 
La articolul 840, alineatele (2) și (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
      
„(2) Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă este obligat să notifice imediat Agenţia 
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi autorităţile competente 
din alte state membre interesate ale Uniunii Europene, în legătură cu orice acţiune pe care 
a iniţiat-o pentru suspendarea punerii pe piaţă a unui medicament sau pentru retragerea 
unui medicament de pe piaţă sau nesolicitarea reînnoirii unei autorizaţii de punere pe 
piaţă, împreună cu motivele acestei acţiuni. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
trebuie să declare, în special, dacă o astfel de acţiune se întemeiază pe oricare dintre 
motivele prevăzute la art. 828 sau la art. 829 alin. (1). 
     (4) Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale ia în considerare 
lista publicată anual de Agenţia Europeană a Medicamentelor, pusă la dispoziţia 
publicului, pentru medicamentele la care au fost refuzate, retrase sau suspendate 
autorizaţiile de punere pe piaţă la nivelul Uniunii Europene, a căror distribuţie a fost 
interzisă sau care au fost retrase de pe piaţă, inclusiv cu menţionarea motivelor care au 
stat la baza luării unor astfel de măsuri.” 
 
La articolul 840, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) şi (22) , cu 
următorul cuprins:   
 
„(21) Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă recurge la notificarea prevăzută la alin. (2) 
şi în cazul în care acţiunea are loc într-o ţară terţă şi se întemeiază pe oricare dintre 
motivele prevăzute la art. 828 sau la art. 829 alin. (1). 
(22) Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă notifică, de asemenea, Agenţia Europeană 
a Medicamentelor atunci când acţiunile menţionate la alin. (2) sau (21) se întemeiază pe 
oricare dintre motivele prevăzute la art. 828 sau la art. 829 alin. (1).” 
 
 

Dupa Titlul XVII – Medicamentul se introduce un nou titlu, Titlul XVIII - Dispozitive 
medicale, cu urmatorul continut: 
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„CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 
Art. 1 
(1)Prezentul  titlu stabileşte cadrul legal şi instituţional pentru controlul dispozitivelor 
medicale, puse in functiune si utilizate, precum şi pentru controlul activităţilor de 
comercializare, distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale. 
(2)Prevederile prezentului  titlu se aplică şi accesoriilor dispozitivelor medicale, atunci când 
accesoriile sunt folosite împreună cu un dispozitiv medical pentru a permite utilizarea 
acestuia în scopul propus. În sensul prezentului  titlu, accesoriile sunt tratate ca dispozitive 
medicale. 
Art. 2 
(1)Termenii folosiţi în prezentul titlu  se definesc conform prevederilor art. 2 din Ordonanţa 
nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii 
Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, şi potrivit 
prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind stabilirea condiţiilor de 
introducere pe piaţă a dispozitivelor medicale, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 
55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active şi ale art. 2 din Hotărârea 
Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare 
a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(2)În sensul prezentului  titlu, termenul supraveghere în utilizare se defineşte ca fiind 
ansamblul de măsuri prin care se asigură şi se confirmă siguranţa în funcţionare şi 
performanţele, conform scopului propus, pe toată durata de exploatare a dispozitivului 
medical şi se identifică incidentele în utilizare. 
(3)În sensul prezentului  titlu, termenul structura specializata se defineste ca fiind o 
institutie aflata in subordinea Ministerului Sanatatii, infiintata prin hotarare a Guvernului, 
care exercita atributii de specialitate in domeniul dispozitivelor medicale. 
Art. 3 
(1)Activităţile de comercializare, de distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul 
dispozitivelor medicale se desfăşoară cu respectarea prevederilor prezentului titlu şi a 
normelor metodologice aplicabile, aprobate prin ordin al conducatorului structurii 
specializate. 
(2)Activităţile prevăzute la alin. (1) sunt supuse controlului prin avizare. Excepţie de la 
această cerinţă fac activităţile care se realizează de către însuşi producătorul dispozitivelor 
medicale ce fac obiectul acestor activităţi. 
(3)Avizul prevăzut la alin. (2) se emite de structura specializata, cu respectarea normelor 
metodologice aplicabile, în baza evaluării competenţei şi a capabilităţii persoanelor fizice 
sau juridice, după caz, de a realiza activităţile pentru care solicită avizul. 
Art. 4 
(1)Dispozitivele medicale se comercializează, se distribuie, se instalează şi se întreţin, 
pentru a fi utilizate în conformitate cu scopul propus, numai de către persoanele fizice sau 
juridice pentru care s-a emis avizul prevăzut la art. 3 alin. (3). 
(2) Persoanele fizice şi persoanele juridice cu sediul în România care prestează activităţile 
prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt obligate ca, anterior prestării acestor activităţi, să solicite 
avizul prevăzut la art. 3 alin. (3). 
(3) Persoanele fizice şi persoanele juridice pentru care s-a emis avizul prevăzut la art. 3 
alin. (3) sunt obligate să facă cunoscută structurii de specialitate orice modificare adusă 
condiţiilor care au stat la baza emiterii acestui aviz. 
(4)Persoanele fizice şi juridice care realizează activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) şi care 
modifică parametrii funcţionali ori configuraţia dispozitivelor medicale sunt considerate 
producători şi sunt obligate ca, anterior punerii în funcţiune şi utilizării dispozitivelor 
medicale asupra cărora au intervenit, să supună aceste dispozitive medicale evaluării 
conformităţii, potrivit cerinţelor legale aplicabile.  
Art. 5 
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Dispozitivele medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare se supun, în condiţiile stabilite 
prin instrucţiunile aprobate prin ordin al conducatorului structurii specializate, următoarelor 
modalităţi de control: 
a)control prin verificare periodică;  
b)inspecţie şi testare inopinată; 
c)supraveghere în utilizare. 
Art. 6 
Activităţile de evaluare prevăzute la art. 3 alin. (3), precum şi cele de control prevăzute la 
art. 5 se realizează de către structura specializata. 
Art. 7 
(1) În aplicarea prevederilor prezentului  titlu, structura specializata are următoarele 
atribuţii principale: 
a) laborează proceduri tehnice specifice în domeniul dispozitivelor medicale, care se 
aprobă prin ordin al conducatorului acesteia; 
b)evaluează şi/sau auditează, la cerere, persoanele fizice sau juridice care solicită avizul 
prevăzut la art. 3 alin. (3); 
c)asigură, prin examinare şi testare, controlul dispozitivelor medicale aflate în utilizare, în 
baza normelor metodologice aprobate prin ordin al conducatorului acesteia; 
d)asigură evaluarea performanţelor dispozitivelor medicale, în condiţiile prevăzute de 
prezentul titlu; 
e)informează periodic Ministerul Sănătăţii cu privire la activitatea din domeniul de 
competenta. 
(2)Structura specializata desfăşoară şi alte activităţi, în condiţiile legii. 
Art. 8 
(1) Dispozitivele medicale second hand (la mâna a doua), furnizate gratuit sau contra cost 
se comercializeaza, se pun în funcţiune şi sunt utilizate numai în urma evaluării 
performanţelor acestora de către structura specializata şi în baza avizului eliberat de către 
acesta. 
(2) Dispozitivele medicale second hand prevăzute la alin. (1), comercializate şi/sau puse în 
funcţiune trebuie să poarte marcajul de conformitate CE şi să fi fost supuse evaluării 
conformităţii înainte de introducerea pe piaţă, potrivit normelor europene privind 
dispozitivele medicale.  
 
CAPITOLUL II: Autoritatea competentă în domeniul dispozitivelor medicale 
Art. 9 
(1)Structura specializata este autoritatea competentă şi decizională în domeniul 
dispozitivelor medicale. 
(2)Structura specializata exercită atribuţiile autorităţii competente prevăzute în legislaţia 
Uniunii Europene de armonizare din domeniul dispozitivelor medicale. 
 
CAPITOLUL III: Supravegherea dispozitivelor medicale în utilizare 
Art. 10 
În vederea asigurării nivelului de securitate şi performanţă adecvat scopului pentru care 
sunt realizate dispozitivele medicale şi a evitării generării de incidente, utilizatorii au 
obligaţia: 
a)de a utiliza dispozitivele medicale numai în scopul pentru care au fost realizate; 
b)de a se asigura că dispozitivele medicale sunt utilizate numai în perioada de valabilitate 
a acestora, când este cazul, şi că nu prezintă abateri de la performanţele funcţionale şi de 
la cerinţele de securitate aplicabile; 
c)de a aplica un program de supraveghere a dispozitivelor medicale, care să ţină seama 
de riscul acestora pentru pacient, de domeniul de utilizare şi de complexitatea acestora, 
potrivit normelor metodologice în vigoare; 
d)de a asigura verificarea periodică, întreţinerea şi repararea dispozitivelor medicale cu 
unităţi avizate pentru efectuarea acestor servicii; 
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e)de a comunica producătorilor şi structurii specializate orice incident survenit în timpul 
utilizării; 
f)de a raporta structurii specializate toate dispozitivele medicale existente în unitate, 
înregistrate în evidenţele contabile ca mijloace fixe, indiferent de modul de procurare a 
acestora, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al conducatorului structurii 
specializate;  
g)de a asigura un sistem documentat de evidenţă privind dispozitivele medicale utilizate, 
reparate şi verificate, potrivit normelor metodologice în vigoare. 
 
CAPITOLUL IV: Sancţiuni 
Art. 11 
Încălcarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, 
contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii. 
Art. 12 
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel: 
a)nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, 
aplicabilă prestatorului activităţii neavizate,; 
b)nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, 
retragerea avizului prevăzut la art. 3 alin. (3); 
c)nerespectarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă 
furnizorului şi unităţii sanitare, precum şi interzicerea utilizării dispozitivului medical până la 
data obţinerii avizului prevăzut de prezentul titlu; 
d)nerespectarea prevederilor art.  4 alin. (3), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; 
e)nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a)-e), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; 
f) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. f), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei; 
g)împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite să îşi exercite atribuţiile 
prevăzute în prezentul titlu, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 
Art. 13 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale se fac de personalul 
structurii specializate, împuternicit în acest scop. 
Art. 14 
(1)Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate face plângere de 
către persoana juridică sau persoana fizică, în termen de 15 zile de la data comunicării 
acestuia, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia. 
(2)Hotărârea pronunţată de judecătorie este supusă căilor de atac prevăzute de lege. 
Art. 15 
Dispoziţiile privind răspunderea contravenţională prevăzute de prezenta lege se 
completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările ulterioare. 
 
CAPITOLUL V: Baza de date 
Art. 16 
Datele înregistrate în conformitate cu prezentul titlu vor fi stocate într-o bază de date 
organizată şi coordonată de structuira specializata. 
Art. 17 
Normele metodologice şi instrucţiunile aprobate prin ordin al  conducatorului structurii 
specializate conform prevederilor prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
CAPITOLUL VI: Dispoziţii tranzitorii şi finale 
Art. 18 
(1)Pentru emiterea avizului prevăzut la art. 3 alin. (3) structura specializata percepe o taxă 
de 500 lei. 
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(2)Cuantumul sumei prevăzute la alin. (1) poate fi modificat periodic prin hotărâre a 
Guvernului. 
(3)Pentru examinările prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d) structura specializata stabileşte 
şi încasează contravaloarea serviciilor fixate pe bază de tarife. 
Art. 19 
Personalul structurii specializate, împuternicit să exercite activităţile prevăzute.în prezentul 
titlu, are drept de acces în toate locaţiile unde sunt puse în funcţiune şi se utilizează 
dispozitive medicale, precum şi în locurile în care se desfăşoară activităţile prevăzute la 
art. 3 alin. (1). 
Art. 20 
Persoanele juridice şi persoanele fizice implicate în aplicarea prevederilor prezentului titlu 
sunt obligate să asigure confidenţialitatea cu privire la informaţiile obţinute în îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu. Aceasta nu afectează obligaţia cu privire la furnizarea informaţiilor, 
în cazurile care intră sub incidenţa legii penale. 
Art. 21 
(1)  Prezentul titlu intra in vigoare la data emiterii hotararii de Guvern pentru infintarea 
structurii specializate.  
(2) La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului titlu se abroba Legea nr. 176/2000 
privind dispozitivele medicale co modificarile si completarile ulterioare; 
(3) Structura specializata va elabora în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului titlu normele metodologice pentru aplicarea acestuia. 
(4) La data intrării în vigoare a normelor metodologice prevăzute la alin. (1),  Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 1636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la 
avizarea unităţilor de tehnică medicală, publicat în Monitorul Oficial nr. 8 din 4 ianuarie 
2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.” 
 
 
Art. II 
In tot cuprinsul titlului II sintagama <structură cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea 
programelor naţionale de sănătate>>  se înlocuieste cu sintagma ‚”structuri de 
specialitate”. 
 
Art. III 
In tot cuprinsul legii sintagama <control in sanatate publica>>  se înlocuieste cu sintagma 
”inspectia sanitara de stat”. 
 
Art. IV 
 Angajamentele legale neachitate la data de 31 decembrie 2013 aferente programelor 
naţionale de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii vor fi achitate în anul 
2014 din bugetul Ministerului Sănătăţii astfel: 
a) prin transfer către unităţile sanitare din subordinea MS, 
b) în baza actelor adiţionale la contractele încheiate pentru implementare PNS de către 
unităţile sanitare din subordinea administraţiei publice locale cu structurile de specialitate 
ale MS, 
c) direct de Ministerul Sănătăţii pentru achiziţiile proprii. 
 
 
 
Art. V 
La data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului mentionate la art. 52, Titlul II <<Programe 
naţionale de sănătate, se abroga. 
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 Art. VI 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile aduse prin 
prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.” 
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