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privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 
 în domeniul sănătății 

 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul actului normativ 

 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 

 în domeniul sănătății 
 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii prezentului act normativ 

 
1. Descrierea situaţiei 
actuale        

In prezent persoanele juridice autorizate să 
elibereze medicamentele către populaţie pot, conform 
art. III din Legea 91/2015, să desfăşoare şi activitate 
de distribuţie angro de medicamente, pana la data de 
1 ianuarie 2016.  

La nivel national exista aproximativ 400 de 
persoane juridice autorizate sa elibereze medicamente 
catre populatie dar si sa desfasoare activitate de 
distributie angro de medicamente, unele dintre 
acestea fiind listate la Bursa de valori Bucuresti. 
Aceste societati comerciale, in actuala forma de 
organizare, detin stocuri importante de medicamente 
pentru a caror valorificare este necesara o perioada de 
timp. In conditiile aplicarii prevederilor art. 800, alin. 
(2) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu 
modificările ulterioare, este necesar ca toate aceste 
societati comerciale sa separe cele doua tipuri de 
activitati – comertul cu ridicata si cu amanuntul al 
produselor farmaceutice – ceea ce implica 
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reorganizari substantiale ale activitatii societatilor 
comerciale. 

Pentru separarea activitatilor mentionate se 
impune respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 – 
legea societatilor comerciale, a legislatiei care 
reglementeaza autorizarea noilor societati pentru 
acest tip de activitati, a prevederilor legale aplicabile 
pentru piata de capital precum si incheierea de noi 
contracte cu Casele judetene de asigurari de sanatate, 
contracte care asigura accesul pacientilor la 
medicamente compensate si gratuite, decontate din 
Fondul national unic al asigurarilor sociale de 
sanatate. 

Procedurile de constituire a societatilor, conform 
Legii nr. 31/1990, republicata, dureaza aproximativ 
60 de zile, autorizarea societatilor comerciale pentru 
derularea de activitati de comert cu ridicata pentru 
medicamente dureaza 120 de zile. Autorizarea 
activitatii de comert cu amanuntul al medicamentelor, 
in conditiile in care se realizeaza transferul activitatii 
prin vanzarea-cumpararea fondului de comert 
dureaza 90 de zile iar daca se face transferul 
activitatii prin fuziune, durata se ridica la 180 de zile. 
Dupa incheierea tuturor acestor proceduri, pentru 
societatile care desfasoara activitati cu amanuntul al 
medicamentelor, se face o evaluare de catre casele de 
asigurari de sanatate pentru incheierea de noi 
contracte pentru furnizarea de medicamente.  
        Facem precizarea ca  prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor 
de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 
2014 – 2015 au fost prelungite pana la data de 
31.03.2016. In acest context prezenta masura se 
impune cu atat mai mult cu cat este necesara 
derularea în condiţii optime a procesului de 
contractare la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 

2.Schimbări 
preconizate                

Prin prezentul act normativ se prelungeste perioada 
de suspendare a dispozitiilor art. 800 alin.(2) din 
Legea nr.95/2006, republicata, (fost art. art. 788 alin. 
(2) cu 90 de zile, respectiv pana la data de 
31.03.2016.
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3. Alte informaţii             

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 
                        
1.Impactul 
macroeconomic     

Nu este cazul 

11. Impactul asupra 
mediului concurenţial 
şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Nu este cazul 

3. Impactul social           Nu este cazul   
4. Impactul asupra 
mediului      

Nu este cazul 

5. Alte informaţii             
 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
                                                                                                            - mil lei -   
                         

Indicatori Anul curent Urmatorii 4 ani Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din 
acesta: 
  (i) impozit pe profit 
  (ii) impozit pe venit 
b) bugete locale: 
  (i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 
  (i) contribuţii de 
asigurări           

      

2. Modificări ale       
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cheltuielilor bugetare, 
plus, din care: 
a) buget de stat, din 
acesta: 
  (i) cheltuieli de 
personal 
  (ii) bunuri şi servicii 
b) venituri proprii 
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 
  (i) cheltuieli de 
personal 
  (ii) bunuri şi servicii       
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale                

      

4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare  
- disponibilităţi din 
venituri proprii ale 
anului precedent             

 
 
 

     

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare       

      

6. Calcule detaliate 
privind 
fundamentarea 
modificărilor 
veniturilor şi/sau 
cheltuielilor bugetare     

      

7. Alte informaţii             
 

Secţiunea a 5-a 
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
1. Proiecte de acte 
normative 
suplimentare                   

Nu este cazul   

1^1. Compatibilitatea 
prezentului                      
act normativ cu 
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legislaţia în  
domeniul achiziţiilor 
publice 
2. Compatibilitatea 
prezentului act 
normativ cu legislaţia 
comunitară în materie   

Nu este cazul 

3. Decizii ale Curţii 
Europene de Justiţie şi 
alte documente        

Nu este cazul 

4. Evaluarea 
conformităţii:          

Nu este cazul 

Denumirea actului sau 
documentului 
comunitar, numărul, 
data adoptării si data 
publicării 

Gradul de conformitate (se 
conformează/nu se 
conformează) 

Comentarii 

5. Alte acte normative 
şi/sau documente 
internaţionale din care 
decurg angajamente       

Nu este cazul 

6. Alte informaţii             
 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 
1. Informaţii privind 
procesul de consultare 
cu organizaţii 
neguvernamentale, 
institute de cercetare şi 
alte organisme 
implicate                         

Nu este cazul 
 

2. Fundamentarea 
alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc 
consultarea, precum şi 
a modului în care 
activitatea acestor 
organizaţii este legată 
de obiectul prezentului 
act normativ                    

Nu este cazul 
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3. Consultările 
organizate cu 
autorităţile 
administraţiei publice 
locale, în situaţia în 
care prezentul act 
normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului 
nr. 521/2005 privind 
procedura de 
consultare a 
structurilor asociative 
ale autorităţilor 
administraţiei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative     

Nu este cazul 
 

4. Consultările 
desfăşurate în cadrul 
consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu 
prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 
750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale 
permanente      

Nu este cazul 
 

5. Informaţii privind 
avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
 
b) Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic 
şi Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi         

 
 
Prezentul act normativ a fost avizat favorabil de  
Consiliul Legislativ prin avizul nr.1392/2015. 
 

6. Alte informaţii     
 
               

Nu este cazul 
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Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  
şi implementarea prezentului act normativ 

 
1.Informarea societăţii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborării 
prezentului act 
normativ       

Prezentul act normativ a respectat prevederile Legii 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, respectiv excepția 
prevăzuta la art. 7 alin. (13) având în vedere 
caracterul urgent al prezentului act normativ şi va fi 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

2. Informarea 
societăţii civile cu 
privire la eventualul 
impact asupra 
mediului în urma 
implementării 
prezentului act 
normativ, precum şi 
efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau 
diversităţii biologice       

Nu este cazul 
 

3. Alte informaţii            Nu este cazul 
 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 
1. Măsurile de punere 
în aplicare a 
prezentului act 
normativ de către 
autorităţile 
administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi 
organisme sau 
extinderea 
competenţelor 
instituţiilor existente      

Nu este cazul 

2. Alte informaţii             
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 
91/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății. 
 

   

  Ministrul sănătății 

Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu 
 

 

 

 

 

 

 


