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    În temeiul art. 108 din Constitu ţia României, republicat ă, 
    Guvernul României adopt ă prezenta hot ărâre. 
    ART. I  
    Alin.(3) al art.1  din HG 186/2009  privind aprobarea Programului pentru 
compensarea cu 90% a pre ţului de referin ţă al medicamentelor, publicat ă în MO 
al României, Partea I, nr.123 din 27 februarie 2009 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
 
 "(3) Beneficiarii programului prev ăzut la alin.(1) sunt pensionarii cu 
venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de pân ă la 990  
lei/lun ă inclusiv , indiferent dac ă realizeaz ă sau nu alte venituri, pentru 
care se aprob ă compensarea cu 90% a pre ţului de referin ţă al medicamentelor 
corespunz ătoare denumirilor comune interna ţionale prev ăzute în sublista B din 
 HG 720/2008 , cu modific ările şi complet ările ulterioare." 
 
    ART. II  
    În cuprinsul anexei nr. 2  la  HG nr. 140/2018  pentru aprobarea pachetelor 
de servicii şi a Contractului-cadru  care reglementeaz ă condi ţiile acord ării 
asisten ţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigur ări sociale de s ănătate pentru anii 2018-2019, publicat ă în 
MO al României, Partea I, nr. 270 din 27 martie 201 8, cu modific ările 
ulterioare, şi la art. 2 alin. (1^1) din  HG nr. 720/2008  pentru aprobarea 
Listei cuprinzând denumirile comune interna ţionale corespunz ătoare 
medicamentelor de care beneficiaz ă asigura ţii, cu sau f ăr ă contribu ţie 
personal ă, pe baz ă de prescrip ţie medical ă, în sistemul de asigur ări sociale de 
sănătate, precum şi denumirile comune interna ţionale corespunz ătoare 
medicamentelor care se acord ă în cadrul programelor na ţionale de s ănătate, 
publicat ă în MO al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, sintagma „venituri din pensii şi 
indemniza ţie social ă pentru pensionari, de pân ă la 900 lei/lun ă inclusiv, 
indiferent dac ă realizeaz ă sau nu alte venituri“ se înlocuie şte cu sintagma 
„venituri din pensii şi indemniza ţie social ă pentru pensionari, de pân ă la 990 
lei/lun ă inclusiv, indiferent dac ă realizeaz ă sau nu alte venituri“. 
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