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Varianta MS Varianta SGG – OUG 8/2018 Varianta propusă  Observații 

23.La articolul 221 alineatul (1), după 
litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), 
cu următorul cuprins: 
”l) medic prescriptor în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate – medicul 
aflat în relație contractuală cu o casă de 
asigurări de sănătate care emite o 
prescripție medicală ca urmare a actului 
medical propriu sau scrisorii medicale 
emisă de un alt medic aflat în relație 
contractuală cu o casă de asigurări de 
sănătate”. 
24.Articolul 241 se modifică și va avea 
următorul cuprins;  
”Art. 241  
(1) Asiguraţii beneficiază de medicamente 
cu sau fără contribuţie personală, pe bază 
de prescripţie medicală pentru 
medicamentele cuprinse în lista de 
medicamente prevăzută la art. 242.  
În situația în care prescripția medicală se 
emite ca urmare a unei scrisori medicale, 
fără modificarea de către medicul 
prescriptor a schemei terapeutice 
prevăzută în scrisoarea medicală, 
responsabilitatea schemei terapeutice 
revine medicului care a emis scrisoarea 
medicală.  
(2) Modalităţile de prescriere şi eliberare a 
medicamentelor se prevăd în contractul-
cadru şi în normele sale de aplicare.  
(3) Prescrierea medicamentelor se face cu 
respectarea protocoalelor terapeutice, iar 

29.La articolul 221 alineatul (1), după litera 
k) se introduce o nouă literă, lit. l), cu 
următorul cuprins:  
”l) medic prescriptor în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate – medicul aflat 
în relație contractuală cu o casă de asigurări 
de sănătate care emite o prescripție 
medicală ca urmare a actului medical 
propriu sau scrisorii medicale emisă de un 
alt medic aflat în relație contractuală cu o 
casă de asigurări de sănătate”. 
30.Articolul 241 se modifică și va avea 
următorul cuprins; ”  
(1) Asiguraţii beneficiază de medicamente 
cu sau fără contribuţie personală, pe bază 
de prescripţie medicală pentru 
medicamentele cuprinse în lista de 
medicamente prevăzută la art. 242.  
(2) În situația în care prescripția medicală se 
emite ca urmare a unei scrisori medicale, 
fără modificarea de către medicul 
prescriptor a schemei terapeutice 
prevăzută în scrisoarea medicală, 
responsabilitatea schemei terapeutice 
revine medicului care a emis scrisoarea 
medicală.  
(3) Modalităţile de prescriere şi eliberare a 
medicamentelor se prevăd în contractul-
cadru şi în normele sale de aplicare precum 
şi în hotărârea guvernului privind 
aprobarea programelor naţionale de 
sănătate şi în normele tehnice de realizare 
ale acesteia.  

29.La articolul 221 alineatul (1), după 
litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), 
cu următorul cuprins:  
”l) medic prescriptor în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate – medicul 
aflat în relație contractuală cu o casă de 
asigurări de sănătate care emite o 
prescripție medicală ca urmare a actului 
medical propriu sau scrisorii medicale 
emisă de un alt medic aflat în relație 
contractuală cu o casă de asigurări de 
sănătate”. 
30.Articolul 241 se modifică și va avea 
următorul cuprins; ”  
(1) Asiguraţii beneficiază de 
medicamente cu sau fără contribuţie 
personală, pe bază de prescripţie 
medicală pentru medicamentele 
cuprinse în lista de medicamente 
prevăzută la art. 242.  
(2) În situația în care prescripția 
medicală se emite ca urmare a unei 
scrisori medicale, fără modificarea de 
către medicul prescriptor a schemei 
terapeutice prevăzută în scrisoarea 
medicală, responsabilitatea schemei 
terapeutice revine medicului care a emis 
scrisoarea medicală.  
(3) Modalităţile de prescriere şi 
eliberare a medicamentelor se prevăd în 
contractul-cadru şi în normele sale de 
aplicare precum şi în hotărârea 
guvernului privind aprobarea 
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pentru medicamentele care nu au 
protocol terapeutic, prescrierea se face cu 
respectarea indicațiilor, dozelor și 
contraindicațiilor din rezumatul 
caracteristicilor produsului în limita 
competenței medicului prescriptor.  
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), 
pentru medicamentele care au protocol 
terapeutic, medicii de familie pot prescrie 
pe bază de scrisoare medicală aceste 
medicamente pentru a asigura 
tratamentul necesar persoanelor asigurate 
care aveau dreptul să beneficieze de astfel 
de medicamente. 
 (5) Nerespectarea protocoalelor 
terapeutice de către medicii prescriptori 
se sancționează conform prevederilor 
legale în vigoare, iar contravaloarea 
medicamentelor prescrise în condițiile 
alin. (4) nu se recuperează, dacă asiguratul 
avea dreptul să beneficieze de astfel de 
medicamente recomandate prin scrisoare 
medicală”. 

(4) Prescrierea medicamentelor se face cu 
respectarea protocoalelor terapeutice, 
elaborate de comisiile de specialitate ale 
Ministerului Sănătății, aprobate prin ordin 
al ministrului sănătății și al președintelui 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 
iar pentru medicamentele care nu au 
protocol terapeutic, prescrierea se face cu 
respectarea indicațiilor, dozelor și 
contraindicațiilor din rezumatul 
caracteristicilor produsului în limita 
competenței medicului prescriptor.  
(5) Nerespectarea protocoalelor 
terapeutice de către medicii prescriptori se 
sancționează potrivit hotărârilor de Guvern 
de aprobare a Contractului – cadru și a 
programelor naționale de sănătate, iar 
contravaloarea medicamentelor astfel 
prescrise nu se recuperează, dacă 
asiguratul îndeplinește condițiile de 
eligibilitate prevăzute în protocoalele 
terapeutice aprobate prin ordin al 
ministrului sănătății și al președintelui 
CNAS, de a beneficia de astfel de 
medicamente la data emiterii prescripției.” 

programelor naţionale de sănătate şi în 
normele tehnice de realizare ale 
acesteia.  
(4) Prescrierea medicamentelor se face 
cu respectarea protocoalelor 
terapeutice, elaborate de comisiile de 
specialitate ale Ministerului Sănătății, 
aprobate prin ordin al ministrului 
sănătății și al președintelui Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate, iar 
pentru medicamentele care nu au 
protocol terapeutic, prescrierea se face 
cu respectarea indicațiilor, dozelor și 
contraindicațiilor din rezumatul 
caracteristicilor produsului în limita 
competenței medicului prescriptor.  
 
(5) Nerespectarea protocoalelor 
terapeutice de către medicii prescriptori 
se sancționează potrivit hotărârilor de 
Guvern de aprobare a Contractului – 
cadru și a programelor naționale de 
sănătate, iar contravaloarea 
medicamentelor astfel prescrise nu se 
recuperează, dacă asiguratul 
îndeplinește condițiile de eligibilitate 
prevăzute în protocoalele terapeutice 
aprobate prin ordin al ministrului 
sănătății și al președintelui CNAS, de a 
beneficia de astfel de medicamente la 
data emiterii prescripției.” 
 
(6) În cazul în care medicul de familie nu 
este precizat ca medic prescriptor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificarea este necesara 
pentru a prelua forma 
propusa initial de Ministerul 
sanatatii in umra consultarii 
cu reprezentantii medicilor 
de familie.  
Modificarea substantiala a 

unor prevederi dupa 

consultarea cu partilor 

afectate ar fi impus conform 

procedurilor de elaborare al 

actelor normative re punerea 

in dezbatere publica ceea ce 

nu s-a intamplat astfel ca 

OUG 8/2018 a pierdut din 

scopul propus de Minsiterul 

SAnatatii care a emis acest 

act tocmai cu scopul de a 

flexibiliza procedura de 

prescriere a medicamentelor 
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conform protocolului, acesta poate 
prescrie medicamentele necesare  pe 
baza scrisorii medicale emise de către 
medicul de specialitate prevăzut în 
protocol,  în acest fel asigurându-se 
continuitatea de prescriere și creșterea 
accesului la tratament al pacientului. 

si a sprijini pacientii. 

 
 
Se inseră alin. (6) cu 
textul propus 
In varianta OUG 8, pct 5 e 
posibil doar dacă sunt 
sancționați medicii 
pentru nerespectarea 
protocoalelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ms.ro/wp-
content/uploads/2018/01/PROIECT-OG-
reglementari-in-domeniul-sanatatii.pdf 

http://sgg.gov.ro/new/wp-
content/uploads/2018/02/OUGNF.pdf 

  

 


