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ORDIN nr. 280 din 6 mai 2015(*actualizat*) 

privind constituirea Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice si aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice 

(actualizat pana la data de 11 mai 2016*) 

EMITENT  

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 

Avand in vedere: 

- art. 268 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- art. 8 si art. 37 alin. (1) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr. 972/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru 
finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare in 
domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative, cu completarile ulterioare; 

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative, precum si alte masuri; 

- Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3 / 
1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului 
de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat; 

- Referatul de aprobare nr. DG727 din 6 mai 2015 al directorului general al Casei Nationale de 
Asigurari de Sanatate, 

in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 , cu modificarile si completarile 
ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr. 972/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, 

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin: 

Articolul 1 

(1) La nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate se constituie Comisia de experti pentru 
afectiuni hepatice, care are componenta prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din 
prezentul ordin. 

(2) Comisia nominalizata la alin. (1) are urmatoarele atributii: 

a) pune la dispozitia comisiei de negociere prevazute la art. 1 din Ordinul ministrului sanatatii si al 
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3 / 1/2015 privind modelul de contract, 
metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a 
contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat criteriile care vor sta la baza negocierii 
indicatorilor de rezultat pe fiecare medicament din cadrul ariei terapeutice specifice, respectiv 
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criteriile de includere/excludere a pacientilor in/din tratament si criteriile de evaluare a rezultatului 
medical, care vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate; 

b) avizeaza dosarele de includere a pacientilor in tratament cu medicamentele care fac obiectul 
contractelor cost-volum-rezultat incheiate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu 
detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care sunt persoane juridice romane, 
precum si cu reprezentantii legali ai detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor 
care nu sunt persoane juridice romane, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 
privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in baza criteriilor de includere in tratament prevazute la lit. a); 

c) evalueaza rezultatul medical al fiecarui pacient al carui dosar a fost avizat in conditiile lit. b); 
evaluarea se face in baza criteriilor de evaluare a rezultatului medical prevazute la lit. a), in 
vederea calcularii indicatorilor de rezultat. 

(3) Membrii Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice nu au dreptul sa intocmeasca dosare 
care necesita avizarea conform prevederilor alin. (1) pentru includerea pacientilor in tratament cu 
medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat incheiate de Casa Nationala de 
Asigurari de Sanatate cu detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor. 

Articolul 2 

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de experti pentru afectiuni 
hepatice, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin. 

Articolul 3 

Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si persoanele 
nominalizate in anexa nr. 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Presedintele Casei Nationale  

de Asigurari de Sanatate,  

Vasile Ciurchea 

Bucuresti, 6 mai 2015. 

Nr. 280. 

Anexa 1 

Componenta Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice este: 

a) prof. dr. Alexandru Oproiu - presedintele comisiei; 

b) conf. dr. Mircea Manuc - vicepresedintele comisiei; 

c) prof. dr. Emanoil Ceausu - membru; 

d) prof. dr. Radu Voiosu - membru; 

e) conf. dr. Dan-Ionut Gheonea - membru; 
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f) asist. univ. dr. Alice Ziazan Nisanian - membru; 

g) asist. univ. dr. Carmen Preda - membru; 

h) asist. univ. dr. Corneliu Petru Popescu - membru 

i) dr. Catrinela Popa - secretar comisie; 

j) dr. Irene Tudor - secretar comisie; 

k) dr. Andreea Oana Zaharia - secretar comisie. 

---------- 

Anexa 1 a fost inlocuita cu anexa din ORDINUL nr. 236 din 4 mai 2016 publicat in MONITORUL 
OFICIAL nr. 361 din 11 mai 2016, conform modificarii aduse de art. I din acelasi act normativ. 

Anexa 2 REGULAMENT 06/05/2015 

------ 


