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    V ăzând Referatul de aprobare nr. S.P. 3.996/2018 al D irec ţiei 
generale de asisten ţă medical ă şi s ănătate public ă din cadrul 
Ministerului S ănăt ăţii şi nr. D.G. 3.775 din 30.08.2018 al Casei 
Naţionale de Asigur ări de S ănătate,  
    având în vedere dispozi ţiile art. 291 alin. (2) din Legea nr. 
95/2006  privind reforma în domeniul s ănăt ăţii, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, 
    ţinând cont de prevederile art. 4 din Hot ărârea Guvernului 
nr. 720/2008  pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comu ne 
interna ţionale corespunz ătoare medicamentelor de care beneficiaz ă 
asigura ţii, cu sau f ăr ă contribu ţie personal ă, pe baz ă de 
prescrip ţie medical ă, în sistemul de asigur ări sociale de 
sănătate, precum şi denumirile comune interna ţionale 
corespunz ătoare medicamentelor care se acord ă în cadrul 
programelor na ţionale de s ănătate, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (3^1) lit. l)  şi m) 
din Hot ărârea Guvernului nr. 734/2010  privind organizarea şi 
func ţionarea Agen ţiei Na ţionale a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare,  
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hot ărârea Guvernului nr. 
144/2010  privind organizarea şi func ţionarea Ministerului 
Sănăt ăţii, cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi al art. 
17 alin. (5) din Statutul Casei Na ţionale de Asigur ări de 
Sănătate , aprobat prin Hot ărârea Guvernului nr. 972/2006 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, 
    ministrul s ănăt ăţii şi pre şedintele Casei Na ţionale de 
Asigur ări de S ănătate emit urm ătorul ordin: 
    ART. I  



    Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului s ănăt ăţii publice şi al 
pre şedintelui Casei Na ţionale de Asigur ări de S ănătate nr. 
1.301/500/2008  pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind  
prescrierea medicamentelor aferente denumirilor com une 
interna ţionale prev ăzute în Lista cuprinzând denumirile comune 
interna ţionale corespunz ătoare medicamentelor de care beneficiaz ă 
asigura ţii, cu sau f ăr ă contribu ţie personal ă, pe baz ă de 
prescrip ţie medical ă, în sistemul de asigur ări sociale de 
sănătate, aprobat ă prin Hot ărârea Guvernului nr. 720/2008 , 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 531 şi 
531 bis din 15 iulie 2008, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, se modific ă şi se completeaz ă conform anexei*) care 
face parte integrant ă din prezentul ordin. 
    *) Anexa se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 754 bis, care se poate achizi ţiona de la Centrul pentru 
rela ţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficia l“, 
Bucure şti, şos. Panduri nr. 1. 
 
 
    ART. II  
    Prezentul ordin se public ă în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
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