
ORDIN nr. 980 din 6 august 2018 privind abrogarea Ordinului ministrului 

sănătăţii nr. 1.810/2006 referitor la introducerea în România şi menţinerea în 

circuitul terapeutic a medicamentelor fabricate înainte de aprobarea de către 

Agenţia Naţională a Medicamentului a transferului unei autorizaţii de punere pe 

piaţă 

EMITENT: Ministerul Sănătăţii  

PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 713 din 16 august 2018 

 
 
    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 9.163 din 6.08.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a 
dispozitivelor medicale şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 
50662E din 18.10.2017, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 57.333 din 18.10.2017, 
    având în vedere dispoziţiile art. 774 lit. h) şi art. 781 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în considerarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.206/2006 pentru aprobarea 
Normelor privind modul de soluţionare a cererilor de transfer al autorizaţiei de punere pe piaţă şi ale 
Regulamentului (CE) nr. 2.141/96 al Comisiei din 7 noiembrie 1996 privind examinarea unei cereri de 
transfer al unei autorizaţii de introducere pe piaţă a unui medicament care intră în domeniul de 
aplicare al Regulamentului (CE) nr. 2.309/93 al Consiliului, 
    ţinând cont de dispoziţiile art. 4 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 
    ART. 1 
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 
1.810/2006 referitor la introducerea în România şi menţinerea în circuitul terapeutic a medicamentelor 
fabricate înainte de aprobarea de către Agenţia Naţională a Medicamentului a transferului unei 
autorizaţii de punere pe piaţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 
2007. 
 
    ART. 2 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
                    p. Ministrul sănătăţii, 
                    Dan-Octavian Alexandrescu, 
                    secretar de stat 
 
    Bucureşti, 6 august 2018. 
    Nr. 980. 
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