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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

Secţiunea 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

 

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

 

Secţiunea a 2-a 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV 

 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

                   În prezent, sistemul sanitar din România este reglementat prin  Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile 

ulterioare, act normativ structurat pe domenii, in XVII titluri. Necesitatea unei noi 

reglementări este evidenţiată atât de numeroasele modificări care au fost necesare a 

fi realizate pentru acest act normativ, cât şi de disfuncţionalităţile apărute şi 

amplificate în funcţionarea sistemului de sănătate românesc, in urmatoarele 

domenii: 

 

 

CENTRELE DE PERMANENTA 

 

  Potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prin ministere şi 

instituţii cu reţele sanitare proprii, altele decât Ministerul Sănătăţii,  sunt desemnate 

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 şi autorităţile administraţiei publice locale. 

     În prezent, asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă 

a colectivităţilor locale arondate, în afara programului normal de lucru al cabinetelor 

de medicină de familie, se realizează prin intermediul centrelor de permanenţă. 

 

   Ministerul Sănătăţii a derulat în cadrul unui program european, un studiu Delphi 

pentru a identifica percepţia instituţiilor publice centrale cu rol de reglementare 

asupra conceptului – Sănătatea în toate politicile şi măsurile care trebuie întreprinse 

pentru întărirea acestui concept în adoptarea măsurilor şi acţiunilor din alte domenii 

de activitate dar care au impact asupra sănătăţii populaţiei. Pentru stabilirea cadrului 

legal, Ministerul Sănătăţii a propus modificarea legislaţiei pentru includerea 

conceptului de sănătate în toate politicile.  

 

 

DESCENTRALIZAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE a fost şi este parte 

integrantă a procesului de reformă în domeniul sanitar.  

Una dintre principalele sarcini pentru Guvern este identificarea şi sistematizarea 

direcţiilor optime de acţiune pentru implementarea măsurilor de reformă în cadrul 

unui proces legislativ amplu, care să permită satisfacerea aşteptărilor populaţiei. 

Trebuie redată cetăţenilor încrederea în sistemul de sănătate,  prin accesul civilizat 

la serviciile medicale de care au nevoie, precum şi redarea demnităţii personalului 

medical. 

Procesul de descentralizare a fost iniţiat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 
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Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, prin care au fost 

descentralizate asistenţa medicală comunitară, asistenţa medicală desfăşurată în 

unităţile de învăţământ, finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi 

asistenţil or medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare 

din unităţile de asistenţă medico - socială, asistenţa medicală acordată în unele 

unităţi sanitare cu paturi. În implementarea prevederilor acestei ordonanţe de 

urgenţă s-au indentificat o serie de probleme, în special în ceea ce priveşte transferul 

managementului asistenţei medicale 

Potrivit art. art. 126 alin. (1) și (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare ”(1) Spaţiul universitar este constituit din 

totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor didactice experimentale, institutelor de 

cercetare, fermelor, grădinilor botanice, caselor universitare, campusurilor 

universitare, spitalelor şi clinicilor universitare, precum şi dotările aferente, folosite 

de instituţia de învăţământ superior, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este 

îndreptăţită să le utilizeze. 

    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) spaţiile şi dotările aferente care aparţin 

Ministerului Sănătăţii, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în care se 

desfăşoară învăţământul medical superior, spaţiile care aparţin cultelor în care se 

desfăşoară învăţământul confesional, precum şi spaţiile care aparţin Ministerului 

Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de 

Informaţii, în care se desfăşoară învăţământ de specialitate”. 

În prezent universitățile de medicină și farmacie și facultățile de medicină au o 

activitate îngreunată neputându-se dezvolta în sensul finanţării unor politici publice 

în domeniul sănătăţii, prin gestionarea de fonduri europene. 

 

SĂNĂTATEA PUBLICĂ 

 

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările, Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; 

direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii 

publice deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, cu personalitate juridică, 

reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, asigurând implementarea 

strategiilor privitoare la prevenirea îmbolnăvirilor, controlul bolilor transmisibile şi 

netransmisibile şi a politicilor de sănătate publică din domeniile specifice, la nivel 

local. 

 

PROGRAMELE DE SĂNĂTATE 

 

In prezent, Programele naţionale de sănătate sunt elaborate de către Ministerul 

Sănătăţii, cu participarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar 

derularea acestora se realizează distinct, după cum urmează: 

    a) de către Ministerul Sănătăţii pentru programele naţionale de sănătate publică; 

    b) de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru programele naţionale 

de sănătate curative. 

 

RESURSE UMANE 

 

Înlăturarea condiţiei referitoare la tipul cursurilor de perfecţionare în management şi 

management sanitar impuse la ocuparea funcţiei de manager de spital public precum 

şi a celor de  cadru didactic universitar sau de medic primar cerute la  ocuparea 

funcţiei de manager pentru spitale clinice, permit creşterea sferei de acces la aceste 

funcţii a specialiştilor în domeniul managementului sanitar având ca efect creşterea 

performanţelor managementului acestor unităţi sanitare. De asemenea delimitarea 
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prin lege a perioadei de desfăşurare a activităţilor profesionale de către medicii 

manageri ai spitalelor publice va permite eficientizarea activităţii manageriale a 

acestora.  

       Introducerea Cardului profesional de medic va permite facilitarea implementării 

prevederilor noii directive de recunoaştere a calificărilor profesionale , astăzi în 

proiect aflat în dezbateri finale în statele membre UE. 

      Reglementarea condiţiilor de autorizare a absolvenţilor facultăţilor de medicină  

care nu au obţinut drept de liberă practică până în prezent precum şi a medicilor 

rezidenţi, pentru activităţi profesionale desfăşurate în limita competenţelor însuşite 

va permite responsabilizarea acestora privind actul medical prestat ,  având ca efect 

creşterea calităţii acestuia precum şi  recunoaşterea rolului socio-profesional al 

acestora.  

      Actualizarea prevederilor referitoare la atribuţiile şi structura Colegiului 

Medicilor din România răspunde cerinţelor acestuia de îmbunătăţire a activităţii 

desfăşurate în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii exercitării profesiei 

de medic . 

 

DISPOZITIVE MEDICALE   

  

În prezent controlul dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi utilizate şi controlul 

activităţilor de comercializare, distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul 

dispozitivelor medicale sunt reglementate de Legea 176/2000 privind dispozitivele 

medicale, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste activităţi sunt în 

responsabilitatea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. 

De asemenea, prin această lege se stabileşte că Ministerul Sănătăţii este autoritatea 

competentă în domeniul dispozitivelor medicale. 

 

MEDICAMENT 

- Legislaţia naţională trebuie  armonizată cu dispoziţiile Directivei  2012/26/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de modificare a 

Directivei 2001/83/CE în ceea ce priveşte farmacovigilenţa;  

- Activitatea de farmacovigilenţă este în prezent reglementată prin Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul XVII, Capitolul X – 

Farmacovigilența, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune 

Directiva 2001/83/CE, cu modificările și completările ulterioare; 

- Nivelul actual de reglementare al problemei este concordant cu abordarea existentă 

la momentul implementării Directivei 2001/83/CE în legislaţia naţională, dar nu mai 

reflectă evoluţiile survenite în  farmacovigilenţă,  atât la nivel naţional, cât şi al 

Uniunii Europene, fapt ce a determinat necesitatea adoptării Directivei 2012/26/UE; 

- Evoluţia activității de farmacovigilenţă  după intrarea in vigoare a Legii nr. 

95/2006 impune, în plan legislativ, modificarea şi completarea acestui act normativ 

în sensul  implementării dispoziţiilor Directivei  2012/26/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de modificare, în ceea ce priveşte 

farmacovigilenţa, a Directivei 2001/83/CE. 

- Necesitatea transpunerii Directivei  2012/26/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 25 octombrie 2012 este determinată de recentele incidente în materie 

de farmacovigilenţă din Uniune care au demonstrat necesitatea unei proceduri 

automate la nivelul acesteia în cazurile specifice de probleme de siguranţă pentru a 

se asigura că problema este evaluată şi abordată în toate statele membre în care este 

autorizat medicamentul; 

- De asemenea, este necesar să se clarifice și să se consolideze procedura normală și 

procedura de urgenţă la nivelul Uniunii, pentru a asigura coordonarea, evaluarea 

rapidă în caz de urgenţă şi posibilitatea de a lua măsuri imediate, în cazurile în care 

este necesar să se protejeze sănătatea publică, înainte de luarea unei decizii la 
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nivelul Uniunii. 

2. Schimbări 

preconizate 

Prin acest proiect de act normativ se propune ca universităţile de medicină şi 

farmacie şi facultăţile de medicina să fie încadrate în instituţii cu reţea sanitară 

proprie, creându-se  premisele ca aceste instituţii să poată asigura managementul 

unităţilor sanitare cu paturi, astfel încât  să se desfăşoare un proces integrat, între 

pregătire şi realizarea actului medical. 

 

DEZVOLTAREA CENTRELOR DE PERMANENȚĂ ȘI ÎNTĂRIREA 

ROLULUI MEDICILOR DE FAMILIE ÎN A ASIGURA CONSULTAȚII DE 

URGENȚĂ. 

Pentru asigurarea continuităţii  asistenţei  medicale  primare a  colectivităţilor  

locale,  în zonele în care nu au fost organizate centre de permanenţă sau ca 

alternativă la acestea, se propune ca medicii de familie să poată acorda consultaţii de 

urgenţă în  afara  orelor  de  program. 

Având în vedere multitudinea şi complexitatea determinanţilor stării de sănătate care 

aparţin de cele mai multe ori altor sectoare de activitate, este nevoie de o abordare 

intersectorială pentru sănătate prin acţiunea coordonată a tuturor instituţiilor în 

vederea îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei. 

 

Se propune ca toate proiectele de acte normative care conţin prevederi ce 

influenţează determinanţii stării de sănătate să fie însoţite de studii asupra 

sănătăţii, ca instrument de fundamentare a deciziei. 

 

INTRODUCEREA REȚELEI SPITALICEȘTI ȘI DE AMBULATORIU 

PENTRU UNIVERSITĂȚILE DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

 

Prin prezentul proiect de act normativ se urmăreşte includerea în cadrul 

instituțiilor cu rețea sanitară proprie și a universităților de medicină și 

farmacie și a facultăților de medicină. 

 

CONTINUAREA PROCESULUI DE DESCENTRALIZARE PRIN 

TRECEREA DE ACTIVITĂȚI DE LA STRUCTURILE DECONCENTRATE 

ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII CĂTRE CONSILIILE JUDEȚENE ȘI 

PRIN TRANSFERAREA DE UNITĂȚI SANITARE CU PATURI CĂTRE 

AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE. 

 

Se propune, în ceea ce privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 

managerul spitalului public, să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare 

postuniversitare în management sau management sanitar, având o durată de minim 3 

luni. -  art. 178, alin. (2), lit. a)  

De asemenea, se propune abrogarea art. 178 alin. (21). 

De asemenea, va fi necesara modificarea Ordonanței de Urgență nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale astfel: 

- includerea în titlul și în cuprinsul actului normativ și a universităților de 

medicină și farmacie și facultăților de medicină; 

- stabilirea cadrului legal privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe și către universitățile de medicină și farmacie și facultățile de medicină, 

concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 

exercitării acestora. 

 

DIRECȚIA SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 

Asigurarea cadrului legal pentru descentralizare, precum şi redefinirea rolului 
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structurilor Ministerului Sănătăţii, în aşa fel încât să se realizeze: 

1. Consolidarea descentralizării decizionale prin transferul unor activităţi si 

structuri la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 

administrării mai eficiente şi a debirocratizării sistemului sanitar. 

2. Crearea mecanismelor legale pentru ca autorităţile locale să poată lua decizii 

privind ocrotirea sănătăţii populaţiei din zonă, în acord cu politicile şi strategiile de 

sănătate locale. 

4. Întărirea capacităţii de control a Ministerului Sănătăţii asupra obiectivelor, 

activităţilor şi structurilor din domeniul sănătăţii publice. 

5. Descentralizarea managementului asistenţei medicale spitaliceşti şi întărirea 

responsabilităţii administraţiei publice locale faţă de cetăţean. 

 

Prin 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 realizează restructurarea organizatorică avînd ca 

obiective principale continuarea descentralizării sistemului de sănătate şi implicarea 

directă a reprezentanţilor comunităţilor locale în îmbunătăţirea stării de sănătate a 

populaţiei. 

Sunt aşteptate următoarele rezultate :   

• Întărirea capacităţilor de reglementare, planificare, audit si control ale 

Ministerului Sănătăţii;  

• Administraţie publică locală responsabilă de gestionarea problemelor de 

sănătate publică la nivel local; 

• Management eficient al spitalelor; 

• Oferta de servicii medicale în concordanţă cu nevoile reale ale comunităţii; 

• Implicarea nemijlocită a autorităţilor administraţiei publice locale în 

îmbunătăţirea adresabilităţii şi accesibilităţii serviciilor medicale; 

• Acces sporit al populaţiei la serviciile medicale preventive şi curative; 

• Diminuarea birocratiei in sistemul sanitar; 

• Garantarea accesului nediscriminatoiu la serviciile medicale de baza, 

indiferent de veniturile realizate; 

• Creşterea eficienţei sistemului de sănătate. 

 

GRUPAREA TUTUROR PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE 

ÎNTR-O STRUCTURĂ DE SPECIALITATE A MINISTERULUI 

SĂNĂTĂȚII, URMÂND CA ACESTEA SĂ FIE ASTFEL MAI BINE 

COORDONATE ȘI UNITAR GESTIONATE. (PENTRU A EVITA 

REPETAREA UNOR CRIZE PRECUM CEA A CITOSTATICELOR DE LA 

ÎNCEPUTUL ANULUI). 

În vederea utilizării eficiente a resurselor alocate sistemului, în scopul îmbunătățirii 

performanțelor în domeniul sănătății, se stabieşte cadrul legal pentru redefinirea 

structurilor specializate ale Ministerului Sănătăţii în elaborarea şi 

implementarea politicilor şi programelor de sănătate precum şi a rolulrilor 

acestora.  

 

 

INTRODUCEREA CARDULUI PROFESIONAL PENTRU MEDICI, CEEA 

CE CREEAZĂ PREMISELE ALINIERII LA NORMELE COMUNITARE ÎN 

SENSUL ÎNLESNIRII LIBEREI CIRCULAȚII. 

 

REVIZUIREA LEGILOR ȘI ACTUALIZAREA STRUCTURILOR 

ORGANISMELOR PROFESIONALE – MEDICI ȘI MEDICI DENTIȘTI, 

PENTRU OPTIMIZAREA ACTIVITĂȚII DE ORGANISM PROFESIONAL. 

PRESUPUNE ȘI ÎNTĂRIREA ROLULUI DE CONTROL ȘI 
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SUPRAVEGHERE A PROFESIEI.  

 

Înlăturarea condiţiei referitoare la tipul cursurilor de perfecţionare în management şi 

management sanitar impuse la ocuparea funcţiei de manager de spital public precum 

şi a celor de  cadru didactic universitar sau de medic primar cerute la  ocuparea 

funcţiei de manager pentru spitale clinice, permit creşterea sferei de acces la aceste 

funcţii a specialiştilor în domeniul managementului sanitar având ca efect creşterea 

performanţelor managementului acestor unităţi sanitare. De asemenea delimitarea 

prin lege a perioadei de desfăşurare a activităţilor profesionale de către medicii 

manageri ai spitalelor publice va permite eficientizarea activităţii manageriale a 

acestora.  

       Introducerea Cardului profesional de medic va permite facilitarea implementării 

prevederilor noii directive de recunoaştere a calificărilor profesionale , astăzi în 

proiect aflat în dezbateri finale în statele membre UE. 

      Reglementarea condiţiilor de autorizare a absolvenţilor facultăţilor de medicină  

care nu au obţinut drept de liberă practică până în prezent precum şi a medicilor 

rezidenţi, pentru activităţi profesionale desfăşurate în limita competenţelor însuşite 

va permite responsabilizarea acestora privind actul medical prestat ,  având ca efect 

creşterea calităţii acestuia precum şi  recunoaşterea rolului socio-profesional al 

acestora.  

      Actualizarea prevederilor referitoare la atribuţiile şi structura Colegiului 

Medicilor din România răspunde cerinţelor acestuia de îmbunătăţire a activităţii 

desfăşurate în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii exercitării profesiei 

de medic . 

 

DISPOZITIVELE MEDICALE 

 

Pentru punerea în aplicare a strategiei de restructurare organizatorică a Ministerului 

Sănătăţii, prin prezentul proiect de modificare a Legii 95/2006 se propune abrogarea 

Legii 176/2000 privind dispozitivele medicale şi introducerea prevederilor acesteia 

prin intermediul unui titlu nou în cadrul Legii 95/2006. 

Conform acestei propuneri activităţile de control al dispozitivelor medicale în 

utilizare şi a activităţilor de prestări servicii în domeniu vor fi efectuate de o 

structură specializată care va fi o instituţie aflată în subordinea Ministerului 

Sănătăţii, înfiinţată prin hotărâre a Guvernului, care exercită atribuţii de specialitate 

în domeniul dispozitivelor medicale.  

De asemenea, această structură specializată va avea şi funcţia de autoritate 

competentă în domeniul dispozitivelor medicale. 

 

MEDICAMENT 

- Armonizarea legislaţiei naţionale cu dispoziţiile Directivei  2012/26/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de modificare, în 

ceea ce priveşte farmacovigilenţa, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod 

comunitar al medicamentelor de uz uman; 

-  Reglementarea amănunţită a cadrului juridic de organizare a sistemului naţional 

de farmacovigilenţă; 

- Reglementarea explicită a competenţelor şi obligaţiilor autorităţii naţionale 

competente în domeniul medicamentelor de uz uman - Agenţia Naţională a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale - în domeniul farmacovigilenţei; 

- Totodată, reglementarea obligaţiei deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă de 

a notifica 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 
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nesolicitarea reînnoirii unei autorizații de punere pe piață, împreună cu motivele 

acestei acţiuni. 

 

REORGANIZAREA ȘI RESTRUCTURAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII 

ȘI A STRUCTURILOR DE SPECIALITATE, ÎN SENSUL POSIBILITĂȚII 

CREĂRII DE STRUCTURI ORGANIZATE PE DOMENII ȘI CONDUSE 

MANAGERIAL; REORGANIZAREA STRUCTURILOR ȘI LA NIVEL DE 

TERITORIU PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR ȘI 

DIMINUAREA COSTURILOR DE FUNCȚIONARE. 

3. Alte 

informaţii 

 

Secţiunea a 3-a 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Impactul 

macroeconomic 

Nu este  cazul 

 

1
1
. Impactul 

asupra mediului  

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de stat                            

Nu este  cazul 

 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Nu este  cazul 

3. Impactul social   

4. Impactul asupra 

mediului 

Nu este cazul 

 

5. Alte informaţii Nu este cazul 

 

 

Secţiunea a 4-a 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE 

TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

mii lei 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 

 2012 2013 2014 2015 2016  

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus din care: 

a) buget de stat,   

b) bugete locale, 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat  

Nu este cazul      

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

      

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

bugetare 

 

5. Propuneri pentru a Nu este cazul 
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compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificării veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

a) Cheltuieli de 

personal 

b) Bunuri servicii 

c) Transferuri 

      

7. Alte informaţii 

I. Cheltuielile de 

personal vor fi 

suportate din bugetul: 

M.A.I. 

M. Sănătăţii 

II. Cheltuieli cu bunuri 

şi servicii vor fi 

suportate din bugetul: 

M.A.I. 

M. Sănătăţii 

III. Transferuri între 

unităţi ale 

administraţiei publice 

     M.A.I. 

     M. Sănătăţii 

IV. Total Cheltuieli: 

M.A.I. 

M. Sănătăţii 
 

      

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ;     

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii.     

 

 

 

a) Nu este cazul 

 

 

 

b) Nu este cazul 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare     

Nu este cazul 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare   

Nu este cazul 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

Nu este cazul 
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angajamente 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de proiectul actului 

normativ 

Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

H.G.  nr.521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative. 

Au fost consultate structurile asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Nu este cazul 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

Este necesar avizul Consiliului Legislativ si al 

Consiliului Economic şi Social. 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Prezentul proiect de act normativ a respectat prevederile 

Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică . 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Nu este cazul 

 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
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1. Măsurile de punere 

în aplicare a 

proiectului de act 

normativ de către 

autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – 

înfiinţarea unor noi 

organisme sau 

extinderea 

competenţelor 

instituţiilor existente 

 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
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În considerarea celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Lege privind 

modificarea si completarea Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, pe care îl 

supunem spre adoptare. 

 

 

 

Ministrul Sănătăţii 

 

Eugen NICOLAESCU 

 

 

STRUCTURI INITIATOARE: 
 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI POLITICI PUBLICE 

Director Calin ALEXANDRU 

 

DIRECȚIA SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ 

Director Simona PARVU 

 

SERVICIUL PROGRAME DE SĂNĂTATE 

Sef serviciu Mihaela Bardos 

 

DIRECȚIA FARMACEUTICĂ ȘI DISPOZITIVE MEDICALE 

Director Mihaela UDREA 

 

DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE ȘI CERTIFICARE 

Beatrice NIMEREANU 

 

 

STRUCTURI AVIZATOARE: 
 

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE 

Director Cornelia NAGY 

 

DIRECTIA ORGANIZARE SI POLITICI SALARIALE 

Director Doina TANASA 

                                                                             

DIRECȚIA BUGET, FINANȚAREA INVESTIȚIILOR ȘI RELAȚIA CU CNAS 

Director Victoria VOINEA                                                               

                                                                                                                                                                                        

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI CONTENCIOS 

Director Bogdan STANCU 

 

 

Secretar de stat:  Adrian PANĂ  .........................................       

 

Secretar de stat:  Raed ARAFAT    ..............................................              

 

Secretar de stat:  Francisk Iulian CHIRIAC.................................. 

 

Subsecretar de stat: Răzvan Teohari VULCĂNESCU.............................. 

 

Secretar general: George DIGA……………………………. 
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AVIZĂM FAVORABIL 

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

Cristian Silviu BUŞOI 

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 

Eugen COIFAN 

 

Ministrul educației naționale 

 

Remus PRICOPIE 

 

 

Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică 
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Ministrul Apararii Nationale 

 

Mircea DUSA 

 

 

Ministrul Transporturilor, 

 

Ramona Nicole MANESCU 

 

 

Ministrul afacerilor interne, 

 

Radu STROE 

 

Ministrul afacerilor externe 

 

Titus CORLATEAN 

 

 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

 

Mariana CÂMPEANU 

 

Presedintele  Autoritatii  Nationale  pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, 

 

                                                           Bogdan Paul DOBRIN 

 

 

Preşedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara 

 

Rusanu Dan RADU 

 

 

Directorul  Serviciului  Roman de Informatii, 

 

George  Cristian  MAIOR 
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Directorul  General al  Serviciului  de Telecomunicatii Speciale, 

 

Marcel OPRIŞ 

 

 

Directorul  Serviciului de Informatii Externe, 

 

Teodor Viorel MELEȘCAN 

 

 

Ministrul Delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Național și Investiții Străine 

 

Dan ȘOVA  

 

 

Viceprim-ministru, 

Pe probleme de securitate nationala 

 

Gabriel OPREA 

 

 

Viceprim-ministru, 

Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice 

 

Nicolae Liviu DRAGNEA 
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