
 

 

1 

 

 

 

 

     

 

 

 

Acte normative elaborate și / sau avizate de CNAS sau relevante pe domeniul de 

competență, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  

în perioada 16 mai – 20 mai 2022 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ Monitorul Oficial 

al României 

1. Ordinul ministrului sănătății şi al președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate nr. 1327/247/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind 

aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru 

medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul 

ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul 

de completare a formularului de prescripţie medicală electronică 

pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul 

ambulatoriu 

488/2022 

2. Legea nr. 135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative 

489/2022 

3. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1407/2022 pentru aplicarea în 

trimestrul I 2022 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 

492/2022 

4. Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 

281/2022 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea 

regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi 

medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de 

spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a 

cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi 

medicale pentru care se solicită reconfirmarea 

495/2022 

5. Hotărârea Guvernului nr. 657/2022 privind aprobarea conţinutului 

şi a metodologiei de colectare şi raportare a datelor pentru 

supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli 

transmisibile 

497/2022 

6. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1405/2022 privind completarea 

metodologiei de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele 

decedate cu boli infecţioase, aprobată prin Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 1.533/2017 

497/2022 
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