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Ministerul Sănătăţii - MS 

Ordinul nr. 811/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul 
ministrului s ănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune 

interna ţionale corespunz ătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinui tate în 
aprovizionare de care beneficiaz ă asigura ţii în sistemul de asigur ări sociale de s ănătate şi a 

unei m ăsuri pentru asigurarea acestora pe pia ţa din România 

În vigoare de la 30.06.2015 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice şi dispozitive medicale nr. N.B. 
6.966/2015, 

în temeiul prevederilor: 

 

- art. 695 pct. 17 şi ale art. 792 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul ordin fiind adoptat cu respectarea 
procedurii de notificare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru 
organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor 
tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele 
membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările 
ulterioare, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 
1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi 
reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 204 din 
21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998, 
precum şi de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 
octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 
93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului 
şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 316 din 14 
noiembrie 2012, 

 

ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 

Art. I. 

Termenul prevăzut la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea 
Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut 
de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 8 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se 
prorogă până la data de 31 decembrie 2015. 
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Art. II. 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

p. Ministrul sănătăţii, 

Gabriel Florin Puşcău,  

secretar general 

Bucureşti, 29 iunie 2015. 

 

Nr. 811. 


