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 HOTĂRÂRE nr. 1.102 din 7 septembrie 2022
privind aprobarea Strategiei naționale  de control al tuberculozei în România pentru perioada

2022-2030

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 889 din 9 septembrie 2022  

Data intrării în vigoare: 09 Septembrie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , și al art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 302/2018  privind măsurile de control al tuberculozei,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
  ART. 1
  Se aprobă Strategia națională  de control al tuberculozei în România pentru perioada 2022-

2030, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 bis, care se poate

achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter,
sectorul 5, București.
  ART. 2
  Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ministerele și instituțiile cu

rețea sanitară proprie, precum și autoritățile administrației publice locale au obligația de a duce
la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate.
  ART. 3
  Finanțarea măsurilor prevăzute în anexă se asigură din bugetul aprobat fiecărei

instituții/autorități publice implicate, în limita fondurilor alocate cu această destinație.
          PRIM-MINISTRU
          NICOLAE-IONEL CIUCĂ
          Contrasemnează:
          p. Ministrul sănătății,
          Aurel-George Mohan,
          secretar de stat
          Ministrul afacerilor interne,
          Lucian Nicolae Bode
          Ministrul apărării naționale,
          Vasile Dîncu
          p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
          Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
          secretar de stat
          Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
          Marcel-Ioan Boloș
          Ministrul educației,
          Sorin-Mihai Cîmpeanu
          Secretarul general al Guvernului,
          Marian Neacșu
          Ministrul finanțelor,
          Adrian Câciu
  București, 7 septembrie 2022.
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