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Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS 

Ordinul nr. 1477/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi 

pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice 

În vigoare de la 13.01.2016 

Având în vedere: 

 

- Referatul de aprobare al Serviciului medical al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
MS/SM/4.356 din 10 decembrie 2015; 

 

- art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările ulterioare; 

 

- art. 8 şi art. 37 alin. (1) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 
finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015; 

 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în 
domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative, cu completările ulterioare; 

 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

- Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a 
modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost- volum/cost-volum-rezultat, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările 
ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
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preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: 

Art. I. 

Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind 
constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 7 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. II. 

Persoanele nominalizate în anexă, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate 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, 

Vasile Ciurchea 

Bucureşti, 14 decembrie 2015. 

 

Nr. 1.477. 

 

ANEXĂ 

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 280/2015) 

Componenţa Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice este: 

 

 

 

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

 

b) conf. dr. Mircea Mănuc - vicepreşedintele comisiei; 

 

c) prof. dr. Emanoil Ceauşu - membru; 



www.lexmed.ro Pagina 3 din 3 www.medicode.ro 
 

 

d) prof. dr. Radu Voiosu - membru; 

 

e) conf. dr. Dan-Ionuţ Gheonea - membru; 

 

f) asist. univ. dr. Alice Ziazin Nisanian - membru; 

 

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

 

h) dr. Roxana Radu - secretarul comisiei; 

 

i) dr. Irene Tudor - secretarul comisiei; 

 

j) dr. Andreea Oana Zaharia - secretarul comisiei. 


