
- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Contract-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

- Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Norme metodologice privind încheierea şi derularea contractelor de achiziţii 
publice pentru medicamente şi/sau materiale sanitare specifice, necesare 
realizării programului respectiv subprogramele naţionale cu scop curativ 
finanţate din bugetul FNUASS, cu modificări şi completări ulterioare; 

- OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ord. 60/32/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 
158/2005 privind concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, cu modificările și completările ulterioare 

- OUG 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare; 
- Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
- Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal; 
- Norme metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru 

dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, 
precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea 
sumelor datorate la FNUASS, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Decret – Lege 118/30.03.1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri; 

- Legea 44/01.07.1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război; 

- Legea 42/18.12.1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi 
urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei 
din decembrie 1989; 

- Legea 309/22.05.2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi 
persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 
Serviciului Muncii în perioada 1950-1961; 

- Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap; 

- Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
- Normele de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public  



- HG 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea 
birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, cu modificările și completările 
ulterioare 

- Codul civil; 
- Codul de procedură civilă; 
- Codul penal; 
- Codul de procedură penală; 
- Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ; 
- Legea 188/1999 Legea funcţionarului public; 
- Legea 7/2004 Codul de conduită al funcţionarului public; 
- Legea 53/2004 Codul Muncii; 
- Ord. 98/2004 Organizarea şi funcţionarea Comisiei Centrale de Arbitraj; 
- HG 833/2007 organizarea şi funcţionarea Comisiei Paritare. 
- HG 1344/2007 privind Normele de organizare şi funcţionare a Comisiei de 

disciplină. 
- Ordin MFP pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, 

cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si 
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și 
completările ulterioare 

- REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) 1408/71 din 14/06/1971, privind 
aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor 
independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul 
Comunităţii; 

- REGULAMENTUL 574/1972 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CEE) 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate 
socială a salariaţilor şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în 
interiorul Comunităţii precum şi acordurile internaţionale la care România este 
parte; 

- REGULAMENTUL (CE) 883/2004 al Parlamentului european si al Consiliului 
privind coordonarea sistemelor de securitate sociala; 

- REGULAMENTUL CE 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului 
de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului CE 883/2004; 

- Ord. CNAS 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a 
formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) 1408/71 al Consiliului 
privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii 
salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează 
în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) 574/72 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) 1408/71. 

- Ord. CNAS 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a 
modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale 
de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire 
a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a 



instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale 
acestuia, cu modificările și completările ulterioare 

- Normele metodologice privind înregistratrea în patrimoniu a cardurilor 
europene de asigurări sociale de sănătate la nivelul CNAS şi al caselor de 
asigurări de sănătate; 

- Legea 296/15.05.2002 privind acordarea asistenţei medicale în România 
cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau 
protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care 
România este parte;  

- Normele metodologice de aplicare a Legii 296/2002 privind acordarea 
asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, 
înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în 
domeniul sănătăţii, la care România este parte; 

- OUG nr. 194/2002  privind regimul străinilor în România. 
- Legea 551/14.10.2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi 

Republica Turcia în domeniul securităţii sociale, semnat la Ankara la 
06.07.1999; 

- Decizia CNAS 119/27.02.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Acordului dintre România şi Republica Turcia în domeniul 
securităţii sociale, cu modificările și completările ulterioare. 

- OG 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă 
de protecţie în România, cu modificările și completările ulterioare 

- OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cu 
modificările și completările ulterioare  

- Legea 122/2006 privind azilul în România; 
- Norme metodologice privind rambursarea si recuperarea cheltuielilor 

reprezentand asistenta medicala acordata in baza documentelor 
internationale cu prevederi in domeniul sanatatii aprobate prin Ord. CNAS 
122/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 


