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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA POLITICA MEDICAMENTULUI  
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MINISTRU  

Nicolae BĂNICIOIU 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 

734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului 

şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările și completările ulterioare, ANMDM 

elaborează norme, instrucţiuni şi alte reglementări cu caracter obligatoriu, privind 

activitatea sa specifică în domeniul medicamentului de uz uman pe care le supune 

aprobării ministerului sănătăţii. 

În aplicarea dispoziţiilor art. 699 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, a fost adoptat 

Ordinul ministrului sănătății nr. 85/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor 

nevoi speciale. 

Întrucât Ordinul nr. 85/2013 nu soluţionează integral aspectele privind 

trasabilitatea autorizaţiilor de nevoi speciale, în special pe cele referitoare la 

valabilitatea acestora după împlinirea termenului pentru care au fost eliberate, se 

impune completarea acestuia în sensul armonizării corespunzătoare cu dispoziţiile 

Legii nr. 95/2006, respectiv art. 730 alin. (9). 

Având în vedere cele menţionate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect 

de ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 85/2013 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea 
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nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele 

utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, pe care - dacă sunteţi de acord - vă 

rugăm să-l aprobaţi în vederea afișării pe site-ul Ministerului Sănătății, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată. 
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