
 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 
 
 

ORDIN Nr.199/11.04.2016 
 
 
 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 161/2013 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS 

pentru implementarea unor programe naţionale,  respectiv subprograme de sănătate,  
cu scop curativ,  finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice,  respectiv anumite DCI-uri 
prevăzute de H.G. nr. 720/2008 

 
 
 
Având în vedere prevederile: 
- 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 si 26, art.8, art. 18, pct.17 si art.37 din Statutul Casei 
Naţionale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
972/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
- referatul de aprobare al Directorului General al Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate  nr. DG 822……………./11.04.2016 
 
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 Asigurari de Sanatate, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul 
 
 

ORDIN 
 
Art. I 
La Anexa 6 a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
161/2013 privind aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS pentru 
implementarea unor programe naţionale,  respectiv subprograme de sănătate, cu 
scop curativ,  finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri 



prevăzute de H.G. nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare,  lit. e) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„e) Dr. Martin Andrei Eugen asistent universitar  – Spitalul Clinic „Dr. I. 
Cantacuzino” - membru”. 
 
 
ART. II 
Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
precum şi persoana nominalizata la art. I vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Vasile Ciurchea 

 
 
 


