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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA POLITICA MEDICAMENTULUI  

ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE 

 

 

APROB, 

MINISTRU 

SORINA PINTEA 

 

AVIZAT, 

Secretar de stat  

Dan Octavian ALEXANDRESCU 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 774 lit. h) și 781 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată; 

- Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1206/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de 

soluţionare a cererilor de transfer al autorizaţiei de punere pe piaţă;  

- Regulamentului (CE) nr. 2141/96 al Comisiei din 7 noiembrie 1996 privind examinarea unei 

cereri de transfer a unei autorizații de introducere pe piață a unui medicament care intră în domeniul de 

aplicare al Regulamentului (CE) nr. 2309/93 al Consiliului; 

- Dispozițiile art. 4 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.734/2010 privind organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), potrivit 

cărora 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, dar și 

Art. 12 alin. (9) din HG nr. 734/2010, conform căruia hotărârile consiliului ştiinţific cu 

caracter normativ se supun aprobării prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea I; 

În aplicarea procedurii descrise prin temeiul legal indicat, în şedinţa din 26 iunie 2017, 

Consiliul Ştiinţific al ANMDM a adoptat Hotărârea nr. 4/2017 (HCS nr. 4/26.06.2015), prin care a 

aprobat anularea hotărârii Consiliului științific nr. 44/27.10.2006 referitoare la introducerea în 

România și menținerea în circuitul terapeutic al medicamentelor fabricate înainte de aprobarea de către 

Agenția Națională a Medicamentului a transferului unei autorizații de punere pe piață, aprobată prin 

OMS nr. 1810/29.12.2006, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 

2007; 

Având în vedere dispozițiile art. 774 lit. h) și 781 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Legea 95/2006 

care prevăd că termenul de păstrare a medicamentelor în circuitul terapeutic este dat de termenul de 

valabilitate înscris pe ambalaj, precum și lipsa reglementării unor termene de menținere în circuitul 

terapeutic a unui medicament fabricat în condițiile autorizate pe perioada de valabilitate a acestuia, în 

Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1206/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de soluţionare 

a cererilor de transfer al autorizaţiei de punere pe piaţă; 

De asemenea, dispozițiile art. 15 alin. (2) din  Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1206/2006 

prevăd o dată de implementare a transferului autorizaţiei de punere pe piaţă diferită de data aprobării 

transferului și care reprezintă data asumării integrale a responsabilităților de către noul deținător al 

autorizației de punere pe piață, fiind stabilită de ANMDM pe baza acordului dintre fostul şi noul 

deţinător al autorizaţiei de punere pe piaţă; 

Luând în considerare faptul că, cadrul european de reglementare în procedura centralizată, în 

domeniul transferului autorizațiilor de introducere pe piață îl reprezintă Regulamentul (CE) nr. 

2141/96 al Comisiei din 7 noiembrie 1996 privind examinarea unei cereri de transfer a unei autorizații 

de introducere pe piață a unui medicament care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) 
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nr. 2309/93 al Consiliului și nu include nicio prevedere care să limiteze la o anumită perioadă de timp 

posibilitatea de comercializare a seriilor de medicamente fabricate anterior transferului autorizației de 

punere pe piață; 

Ținând cont că potrivit dispozițiilor art. 291 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene, statele membre iau toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare actele obligatorii din 

punct de vedere juridic ale Uniunii; 

Întrucât, într-un astfel de caz, retragerea medicamentelor nu este determinată de considerente 

care țin de siguranță, eficacitate sau de existența unor deficiențe de calitate a medicamentelor, iar 

condițiile autorizației de punere pe piață sunt aceleași, modificându-se doar titularul autorizației de 

punere pe piață;  

 

Ca urmare a celor expuse mai sus și a 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 a întocmit prezentul 

proiect de ordin privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1810/2006 referitor la 

introducerea în România şi menţinerea în circuitul terapeutic a medicamentelor fabricate înainte de 

aprobarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului a transferului unei autorizaţii de punere pe 

piaţă, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 

 

 

DIRECTOR, 

LIDIA MANUELA ONOFREI 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


