
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
CABINET PREŞEDINTE 
 

ORDIN nr. 408/30.05.2017 
 

pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a 
atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate 
curative 

Având în vedere: 

- art. 56 şi art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 5 alin. (1) pct. 25 şi 26, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru 
anii 2017 şi 2018; 
- Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea 
medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând 
denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 
asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
DG 838 / 29.05.2017 

 în temeiul dispoziţiilor: 

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: 
 
ART. I Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind 
aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de 
experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor 
naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 361, din 16 mai 2017 se modifică după cum urmează: 

1. La art. 2, alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Numirea şi revocarea persoanelor din componenţa comisiilor de experţi şi a coordonatorilor 
naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative se fac prin ordin al 
preşedintelui CNAS, care se publică pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
la adresa www.casan.ro.” 

2. La Anexa nr. 2, la punctul II, subpunctul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  



“a) Subcomisia pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice la adulţi - întâlniri 
de două ori pe lună şi după caz, întâlniri extraordinare la convocarea preşedintelui comisiei sau a 
preşedintelui CNAS;” 

ART. II 
 Membrii Subcomisiei pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice oncologice la adulţi şi 
direcţiile de specialitate din cadrul CNAS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
 
ART. III 
 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

Conf. Univ. Dr. Marian BURCEA 

 

 


