
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

privind aprobarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului 

nr. 31/2020 pentru completarea Ordonan^ei de urgenta a Guvernului 

nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finanlarea unor 

cheltuieli in domeniul sanata^ii

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonan^a de urgenta a Guvernului 

nr. 31 din 26 martie 2020 pentru completarea Ordonan^ei de urgenta a 

Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribu|ii pentru 

finantarea unor cheltuieli in domeniul s^atatii, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 27 martie 2020, cu urmatoarele 

modificari si completari:

1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ORDONANXA DE URGENTA pentru completarea si 

modificarea Ordonan^ei de urgent a Guvernului nr. 77/2011 privind 

stabilirea unor contributii pentru fman|area unor cheltuieli in domeniul 

sanata^ii”
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2. Articolul unic se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. L - Ordonan^a de urgen^a pentru completarea Ordonan^ei 

de urgenta a Guvemului nr. 77/2011 privind stabilirea unor coritribulii 

pentru finan^area unor cheltuieli in domeniul sanata^ii se modifica si se 

completeaza dupa cum urmeaza:

7. La articolul 3^ alineatul (1), literele a) si c) ale alineatului 

(2) si alineatele (3) - (5) se modifica fi vor avea urmatorul cuprins:
«Art. 3^. - (1) Incepand cu trimestrul 1 al anului 2020, pentru 

medicamentele prevazute la art. 1, detinatorii autoriza^iilor de punere pe 

pia^a a medicamentelor, care sunt persoane juridice romane, precum §i 
detinatorii autorizatiilor de punere pe pia^a a medicamentelor, care nu sunt 

persoane juridice romane, prin reprezentan^ii legali ai acestora, datoreaza 

0 contributie trimestriala diferentiata in functie de clasificarea 

medicamentelor, in „medicamente de tip I” , „medicamente de tip 11” si 
„medicamente de tip III”.

(2) a) „medicamentele de tip I” sunt medicamentele autorizate in 

conformitate cu prevederile art. 704 si 706 din Legea nr. 95/2006 

republicata, cu modific^ile si completarile ulterioare, medicamentele 

clasificate in conformitate cu prevederile art. 2 lit. b) din Regulamentul 

(CE) nr. 141/2000, al Parlamentului European si al Consiliului din 16 

decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane, precum §i 
medicamentele pentru care s-a acordat o autorizatie de uz pediatric 

(PUMA) §i medicamentele prevazute la art. 710 - cu indicatii sustinute de 

studii clinice de eficacitate proprii, din Legea nr 95/2006, republicata, cu 

modificarile si completMle ulterioare, pentru care, in ultima luna din 

fiecare trimestru nu exista cel putin un medicament generic sau biosimilar 

care sa indeplineasca conditiile de comercializare pe teritoriul Romaniei.

(2) c) prin „medicament de tip III” se intelege: medicamentele 

definite conform art. 708 alin. (2) lit. b) din Legea nr.95/2006, republicata,
A

cu modificarile si completarile ulterioare. In scopul aplicarii prezentei 

ordonante de urgenta, medicamentele autorizate conform art. 708 alin. (3) 

si (4), art. 709 si art. 710 - cu indicatie de substitutie, art. 711, 715 si 718 

din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificmle si completarile 

ulterioare, precum si oricare alte medicamente care nu se incadreaza la 

definitiile de la lit. a) §i b) sunt considerate medicamente de tip III”.
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(3) Pentru „medicamentele de tip I”, contributia trimestriala se
calculeaza prin aplicarea procentului de 25% asupra valorii consumului de 

medicamente suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de 

sanatate §i din bugetul Ministerului in condi^iile legii, comunicat
de Casa Nationals de Asigurari de Sanatate, potrivit art. 5 alin. (7^).

(4) Pentru „medicamentele de tip II”, contributia trimestriala se 

calculeaza prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii consumului de 

medicamente suportate din Fondul national unic de asigurm sociale de 

sanatate ^i din bugetul Ministerului S^ata^ii, in conditiile legii, comunicat 

de CasaNationala de Asigur^i de Sanatate, potrivit art. 5 alin (7^),
(5) Pentru „medicamentele de tip III” contributia trimestriala se 

calculeaza prin aplicarea procentului de 20% asupra valorii consumului de 

medicamente suportate din Fondul national unic de asigurm sociale de 

s^atate §i din bugetul Ministerului S^atatii, in conditiile legii, comunicat 

de CasaNationala de Asigurari de S^atate potrivit art. 5 alin. (7^).»

2. La articolul 5, dupa alineatul (7^) se introduce un nou 

alineaty alineatul (7^) cu urmdtorul cuprins:
«(7^) Incepand cu trimestrul I al anului 2020, Casa Nationala de 

Asigur^i de Sanatate, transmite in format electronic, persoanelorprevazute 

la art.l, in primele 5 zile lucrMoare a celei de-a doua luni urmatoare 

incheierii trimestrului pentru care datoreaza contributia, valoarea aferenta 

consumului centralizat de medicamente care include §i TVA-ul suportat din 

Fondul national unic de asigurm sociale de sanatate §i din bugetul 

Ministerului S^atatii, pe baza raportarilor transmise de casele de asigurari 

de s^atate, conform datelor inregistrate in platforma informatica a 

asigurMlor sociale de sanatate, din care se exclude valoarea consumului 

pentru medicamentele prev^te la art. V alin. (1), art. P alin. (1) §i art. 12, 
pentru care se incheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, in 

conditiile legii, pentru perioada in care, pentru aceste medicamente, nu se 

datoreaza contributie trimestriala.»
9

3. La articolul 12 alineatul (3) se modified si va avea urmdtorul
cuprins:

«(3) Contracted cost-volum/cost-volum-rezultat reprezinta 

mecanisme de facilitare a accesului la medicamente prin care, in conditii 

de sustenabilitate fmanciara ^i predictibilitate a costurilor din sistemul de 

sanatate, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, 
care sunt persoane juridice romane, precum §i reprezentantii legali ai
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de^inatorilor autoriza^iilor de punere pe pia^a a medicamentelor, care nu 

sunt persoane juridice romane, se angajeaza sa sus^ina tratamentul cu 

medicamentele incluse in lista de medicamente prin plata unei contributii 

trimestriale stabilite conform prezentei ordonan^e de urgen^a, pentru o 

anumita categorie de pacienji §i pentru o anumita perioada de timp §i nu 

datoreaza conti'ibutia trimestriala calculata potrivit art. IP astfel cum a fost 

modificat §i completat prin prezenta lege.»

Art. 11. - (1) Prin derogare de la prevederile art. IP alin. (2) lit. d) 

din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 77/2011, in termen de 15 zile 

de la data intr^ii in vigoare a prezentei legi, se aproba lista 

„medicamentelor de tip I, medicamentelor de tip II §i medicamentelor de 

tip III”, aferenta trimestrului I al anului 2020, prin ordin al ministrului 

s&iatatii.
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(2) Pentru contributia aferenta trimestrului I al anului 2020, 
stabilita si calculata potriVit clasificarii prevazuta la art. V alin. (1), astfel 

cum a fost modificat prin prezenta lege, se fac regularizari la urmatoarele 

termene legale de plat^ numai in anul 2020, prin raportare la contributia 

stabilita si calculata pentru trimestrul I al anului 2020, in conditiile art. 3^.”



5. 4

Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edin{a din 17 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constitufia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION-MARCEL CIOLACU
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