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pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.059/2003 

privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor  

 
 

 
 

 
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală şi politici publice de sănătate nr. R.L. 758 
din 31 ianuarie 2012,  
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  
 
 
   Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.059/2003 privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa 
medicilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 3 decembrie 2003, se completează 
după cum urmează:  
   - După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5

1
, cu următorul cuprins:  

    "Art. 5
1
. - (1) Medicii angajaţi în unităţile sanitare ale ministerelor şi instituţiilor din sistemul apărării, ordinii 

publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti deţin cod de parafă similar cu medicii angajaţi în 
unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale, 
precum şi a altor ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii.  
    (2) Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de 
Sănătate Publică pune la dispoziţia Ministerului Sănătăţii coduri de parafă, în vederea distribuirii acestora 
structurii desemnate din partea ministerelor şi instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei 
naţionale şi autorităţii judecătoreşti.  
    (3) Ministerele şi instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii 
judecătoreşti vor desemna, prin ordin comun şi cu avizul Ministerului Sănătăţii, structura abilitată cu 
preluarea şi distribuirea codurilor de parafă către medicii din reţelele sanitare proprii, în conformitate cu 
reglementările legale în vigoare.  
    (4) Ministerele şi instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii 
judecătoreşti vor elabora norme proprii pentru aplicarea prezentului ordin, prin ordin comun, cu avizul 
Ministerului Sănătăţii."  
   Art. II. - Codurile de parafă atribuite în sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii 
judecătoreşti anterior prezentei reglementări se anulează.  
   Art. III. - Direcţia asistenţă medicală şi politici publice de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii, 
ministerele şi instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, 
precum şi Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de 
Sănătate Publică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
   Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 
 

     
Ministrul sănătăţii,  

Ritli Ladislau 

    Bucureşti, 1 februarie 2012.  
    Nr. 94.  
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