Ministerul Sănătăţii - MS
Ordinul nr. 444/2015 privind constituirea Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile,
cu impact major asupra sănătăţii publice
În vigoare de la 10.04.2015
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.539/2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi
sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru
aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care
trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind
includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din 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, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor
care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, cu
modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de prevederile art. 7 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1.
Se constituie Comitetul pentru stabilirea bolilor transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii
publice, denumit în continuare Comitet, structură tehnică ce are drept scop elaborarea listei
cuprinzând bolile transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice, în acord cu Strategia
naţională de sănătate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014.
Art. 2.
Componenţa nominală a Comitetului este prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 3.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului este prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 4.
În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin şi ori de câte ori evoluţia
internaţională a bolilor transmisibile o va impune, Comitetul va transmite Direcţiei generale de
asistenţă medicală şi sănătate publică şi Direcţiei politica medicamentului şi dispozitivelor medicale
din cadrul Ministerului Sănătăţii lista cuprinzând bolile transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii
publice. Ori de câte ori evoluţia internaţională a bolilor transmisibile o va impune, Comitetul va
modifica această listă.
Art. 5.
Direcţia politica medicamentului şi dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii va
comunica Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale lista cuprinzând bolile
transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice, pentru a fi utilizată în cadrul procesului de
evaluare privind includerea denumirilor comune internaţionale noi curative în Lista cuprinzând
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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, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se
acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.
Art. 6.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7.
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică,
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 8.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătăţii,
Dorel Săndesc,
secretar de stat
Bucureşti, 8 aprilie 2015
Nr. 444.
ANEXA Nr. 1
COMPONENŢA
nominală a Comitetului pentru stabilirea bolilor transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii
publice
1. Prof. Dr. Emanoil Ceauşu - medic primar boli infecţioase, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
Tropicale "Dr. Victor Babeş";
2. Dr. Dragoş Ştefan Lazăr - medic primar boli infecţioase, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
Tropicale "Dr. Victor Babeş";
3. Dr. Rodica Popescu - medic primar epidemiolog, Institutul Naţional de Sănătate Publică;
4. Dr. Odette Popovici - medic primar epidemiolog, Institutul Naţional de Sănătate Publică;
5. Dr. Sorin Petrea - medic primar boli infecţioase, Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr.
Matei Balş";
6. Dr. Cristina Popescu - medic primar boli infecţioase, Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof.
Dr. Matei Balş";
7. Dr. Mariana Mărdărescu - medic primar boli infecţioase, Institutul Naţional de Boli Infecţioase
"Prof. Dr. Matei Balş".
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ANEXA Nr. 2
1. Comitetul pentru stabilirea bolilor transmisibile cu impact major asupra sănătăţii publice este un
organism consultativ al Ministerului Sănătăţii;
2. Comitetului va funcţiona cu 7 membri;
3. Membrii Comitetului, prezentaţi în anexa nr. 1 la ordin, sunt desemnaţi prin ordin intern de către
ministrul sănătăţii;
4. Convocarea membrilor pentru prima reuniune de lucru se va face de către Ministerul Sănătăţii;
5. Cu ocazia primei reuniuni a Comitetului va fi ales preşedintele Comitetului din rândul membrilor
acestuia;
6. Secretariatul Comitetului va fi asigurat de către Centrul Naţional de Supraveghere şi Control a
Bolilor Transmisibile din Institutul Naţional de Sănătate Publică;
7. Comitetul are sarcina de a stabili lista bolilor transmisibile cu impact major asupra sănătăţii publice
(denumită în continuare: listă); şi de a o transmite la Ministerul Sănătăţii.
8. Comitetul se întâlneşte ori de câte ori este necesar, la convocarea de către preşedinte, prin email, după consultarea prealabilă a celorlalţi membri, până la finalizarea listei;
9. Şedinţa Comisiei se declară deschisă de către preşedintele Comisiei, numai dacă se întruneşte
cvorumul de minimum jumătate plus 1 dintre membrii prevăzuţi în anexa nr. 1 la ordin.
10. Discuţiile din timpul şedinţei se consemnează în procesul-verbal de către Secretariat.
11. Toate documentele primite de Comitet sunt prezentate în timpul următoarei şedinţe,
consemnându-se rezoluţia şi comentariile în procesul-verbal.
12. Comitetul poate solicita documente suplimentare pentru clarificarea aspectelor aflate în discuţie,
cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
13. Comitetul adoptă hotărâri prin vot, cu majoritate simplă.
14. Preşedintele Comitetului are drept de vot.
15. La sfârşitul şedinţelor Comitetului, procesul-verbal al şedinţei, împreună cu agenda respectivă,
este semnat de către fiecare participant la şedinţă.
16. Lista bolilor transmisibile cu impact major asupra sănătăţii publice elaborată de Comitet va fi
transmisă direcţiilor de resort din Ministerul Sănătăţii.
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