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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: 

- Regulamentului (CE) nr. 1234/2008 al Comisiei privind privind examinarea 
modificării condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață acordate pentru 
medicamentele de uz uman și veterinar; 

- Regulamentului (UE) nr. 712/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de 
modificare a (CE) nr. 1234/2008 al Comisiei din 24 noiembrie 2008 privind 
examinarea modificării condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață acordate 
pentru medicamentele de uz uman și veterinar; 

- art. 774 lit. h) și 781 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Legea nr.95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
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, cu modificările și completările ulterioare (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 ale art.12 alin. (9), 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 10 
septembrie 2014, Consiliul Ştiinţific al ANMDM a adoptat Hotărârea nr. 10/2014 (HCS 
nr. 10/10.09.2014), prin care a aprobat anularea hotărârii Consiliului științific nr. 
38/2004, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 279/2005, publicat în Monitorul 
Oficial al României Partea I, nr. 294 din  7 aprilie 2005, 

Având în vedere că, dispozițiile art. 774 lit. h) și 781 alin. (1) lit. f) pct. (i) din 
Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, prevăd că termenul de păstrare a medicamentelor în circuitul 
terapeutic este dat de termenul de valabilitate înscris pe ambalaj,  

În contextul intrării în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 712/2012 care a extins 
domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1234/2008 și la autorizațiile de punere 
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pe piață prin procedura pur națională, începând cu data de 4 august 2013, ulterior 
intrării în vigoare a Ordinului ministrului sănătății nr. 279/2005, care nu include nicio 
prevedere care să limiteze la o anumită perioadă de timp menținerea în circuitul 
terapeutic a seriilor de medicamente fabricate în conformitate cu autorizaţia de punere 
pe piaţă iniţială sau care să prevadă obligativitatea retragerii seriilor fabricate conform 
autorizației de punere pe piață inițială în cazul în care stocurile existente în piață nu sunt 
epuizate într-o anumită perioadă determinată de timp, 

În considerarea principiului supremației dreptului european asupra legislațiilor 
naționale, consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene care suspendă 
caracterul obligatoriu al dispozițiilor naționale, fără a le anula sau abroga și ținând 
cont de aplicarea directă a Regulamentului (UE) nr. 712/2012, ale cărui prevederi 
înlocuiesc integral dispozițiile OMS nr. 279/2005, 

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, 

Și având în vedere faptul că normele dreptului european se aplică prioritar 
față de dispozițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 279/2005,  

Luând în considerare faptul că, în cazurile care fac obiectul Ordinului 
ministrului sănătății nr. 279/2005, retragerea medicamentelor nu este determinată de 
considerente care țin de existența unor deficiențe de calitate a medicamentelor, iar 
medicamentele au fost fabricate în conformitate cu autorizația de punere pe piață 
valabilă la momentul fabricației, 

Față de acestea, Ordinul ministrului sănătății nr. 279/2005, nu mai poate fi pus 
în aplicare întrucât stabilește cerințe suplimentare care contravin legislației europene. 

În considerarea faptului că, prin această abrogare nu se creează un vid 
legislativ, pentru certitudine juridică, 

 
Ca urmare a celor expuse mai sus, am întocmit prezentul proiect de ordin 

privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 279/2005 pentru aprobarea 
modalităţii de implementare a modificărilor la autorizaţiile de punere pe piaţă, 
aprobate de Agenţia Naţională a Medicamentului, pe care, dacă sunteţi de acord, vă 
rugăm să-l aprobaţi. 

 
 

 
DIRECTOR, 
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