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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 17/1998
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 4/1996
privind acordarea licenþelor de instalare ºi operare a reþelelor GSM ºi stabilirea taxei de licenþã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 17 din 18 septembrie 1998 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 4/1996
privind acordarea licenþelor de instalare ºi operare a reþelelor GSM ºi stabilirea taxei de licenþã, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 22 septembrie
1998, cu urmãtoarea modificare:
Ñ La punctul 2, alineatul (2) al articolului 1 va avea
urmãtorul cuprins:
”(2) În spectrul de frecvenþe de 1.800 MHz Ministerul
Comunicaþiilor*) va atribui douã licenþe de operare pentru

sistemul de telefonie celularã digitalã DCS 1800, denumit
în continuare DCS 1800. Una dintre licenþe va fi atribuitã
prin licitaþie publicã, iar a doua va fi atribuitã prin încredinþare directã unei filiale a Societãþii Naþionale de
Telecomunicaþii ÇRomtelecomÈ Ñ S.A.Ò
Art. II. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 4/1996, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 163/1997,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 178 din 13 mai 1998, cu modificãrile ulterioare, inclusiv
cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 8 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 8 aprilie 1999.
Nr. 51.
*) A se vedea Hotãrârea Guvernului nr. 973/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 17/1998
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 4/1996
privind acordarea licenþelor de instalare ºi operare a reþelelor GSM
ºi stabilirea taxei de licenþã
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 17/1998 pentru
modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a

Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenþelor de instalare ºi operare a reþelelor GSM ºi stabilirea taxei de licenþã
ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 7 aprilie 1999.
Nr. 104.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 46/1998
pentru stabilirea unor mãsuri în vederea îndeplinirii obligaþiilor asumate de România
prin aderarea la Convenþia internaþionalã EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea
navigaþiei aeriene ºi la Acordul multilateral privind tarifele de rutã aerianã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 46 din
30 iulie 1998 pentru stabilirea unor mãsuri în vederea
îndeplinirii obligaþiilor asumate de România prin aderarea la
Convenþia internaþionalã EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaþiei aeriene ºi la Acordul multilateral privind tarifele de rutã aerianã, emisã în temeiul
art. 1 pct. 12 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guver nului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 31 iulie
1998, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor
alin. (1) Ministerul Transporturilor poate delega Regia

Autonomã ÇAdministraþia Românã a Serviciilor de Trafic
AerianÈ Ñ ROMATSA.Ò
2. La articolul 7 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul
cuprins:
”(2) Valoarea rãmasã neamortizatã, aferentã mijloacelor
fixe ale ROMATSA scoase din funcþiune înainte de împlinirea duratei normate de funcþionare, diminuatã cu sumele
rezultate din valorificare, se înregistreazã în cheltuielile de
exploatare ºi este deductibilã din punct de vedere fiscal.Ò
3. Articolul 8 se abrogã.
Art. II. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 46 din 30 iulie
1998, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se articolelor numerotarea corespunzãtoare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 8 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 8 aprilie 1999.
Nr. 52.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 46/1998
pentru stabilirea unor mãsuri în vederea îndeplinirii obligaþiilor asumate de România
prin aderarea la Convenþia internaþionalã EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea
navigaþiei aeriene ºi la Acordul multilateral privind tarifele de rutã aerianã
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor
mãsuri în vederea îndeplinirii obligaþiilor asumate de
România prin aderarea la Convenþia internaþionalã

EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea
navigaþiei aeriene ºi la Acordul multilateral privind tarifele
de rutã aerianã ºi se dispune publicarea ei în Monitorul
Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 7 aprilie 1999.
Nr. 105.
«
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea unor graþieri individuale
În temeiul art. 94 lit. d) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Se graþiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Benta Paraschiva
Ñ Candrea Constantin
Ñ Iacobescu Victor
Ñ Rus Ioan
Ñ Sanaploianu Ionel
Ñ ªtefan Vergilicã
Ñ Zegheanu Maria (fostã Vlãdoiu Maria).
Art. 2. Ñ Se graþiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã
urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Dãescu Gheorghe
Ñ Hangu Horia
Ñ Rãducan Marcov-Ioan
Ñ Zavati Aurica.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Bucureºti, 8 aprilie 1999.
Nr. 106.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea unor graþieri individuale
În temeiul art. 94 lit. d) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se graþiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Potec Nicolae
Ñ Purcaru Nicolae
Ñ Stãnicã Florian.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Bucureºti, 8 aprilie 1999.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului ”Meritul MilitarÒ
clasa a III-a unui ofiþer din Ministerul de Interne
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 107 alin. 6 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a III-a, pentru
15 ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii obþinute în muncã, domnului locotenent-colonel Serdean Vasile Nicolae.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Bucureºti, 8 aprilie 1999.
Nr. 108.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ La data de 30 aprilie 1999 domnul Vasile Dan se
recheamã din calitatea de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al
României în Republica Chile.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Bucureºti, 8 aprilie 1999.
Nr. 109.
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HOTÃRÂRI

ALE

CAMEREI

DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind demisia unui deputat
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituþia României ºi al art. 192 din Regulamentul Camerei Deputaþilor,
republicat,
Camera Deputaþilor h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Camera Deputaþilor ia act de cererea
de demisie prezentatã de domnul Florian Bercea, deputat
ales în Circumscripþia electoralã nr. 2 Arad, aparþinând

Grupului parlamentar al Partidului Democraþiei Sociale din
România, ºi declarã vacant locul de deputat deþinut de
acesta.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în ºedinþa Camerei Deputaþilor din 6 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 6 aprilie 1999.
Nr. 11.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SÃNÃTÃÞII

ORDIN
privind organizarea ºi funcþionarea compartimentelor de igiena radiaþiilor nucleare,
aflate în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii
Ministrul sãnãtãþii,
þinând seama de Referatul Direcþiei de medicinã preventivã, înregistrat sub numãrul GH.746 din 4 februarie 1999,
având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenþa de sãnãtate publicã, ale Legii nr. 111/1996 privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare, republicatã, precum ºi ale Legii nr. 124/1995 de aprobare a
Ordonanþei Guvernului nr. 47/1994 privind apãrarea împotriva dezastrelor,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Activitatea de igiena radiaþiilor nucleare se
(2) În aceste cazuri, asistenþa de specialitate se realidesfãºoarã printr-o reþea de compartimente specializate, zeazã prin colaborare între direcþiile de sãnãtate publicã
cuprinse în structura direcþiilor de sãnãtate publicã judeþene direct implicate.
ºi a municipiului Bucureºti, conform anexei nr. 1 la prezen(3) Direcþiile de sãnãtate publicã, care nu au în structul ordin, ºi în cadrul compartimentelor de profil din institu- tura lor compartimente de igiena radiaþiilor nucleare,
tele de sãnãtate publicã.
desemneazã un cadru mediu autorizat, care va asigura
Art. 2. Ñ Compartimentele de igiena radiaþiilor nucleare, aplicarea în judeþul respectiv a mãsurilor de igiena radiaþiprevãzute la art. 1, se constituie în unitãþi nucleare, autori- ilor hotãrâte de compartimentul teritorial.
zate în condiþiile legii de cãtre autoritatea naþionalã compeArt. 4. Ñ Compartimentele de igiena radiaþiilor nucleare
tentã în domeniul nuclear.
din structura direcþiilor de sãnãtate publicã asigurã:
Art. 3. Ñ (1) Direcþiile de sãnãtate publicã, care au în
a) controlul, supravegherea ºi autorizarea sanitarã a unistructura lor compartimente de igiena radiaþiilor nucleare, tãþilor nucleare din domeniul medical (radiodiagnostic, radioasigurã asistenþa de specialitate în judeþul propriu ºi în terapie, curieterapie, medicinã nuclearã), în scopul
judeþele arondate teritorial, conform anexei nr. 2 la prezen- radioprotecþiei personalului expus profesional ºi al reducerii
tul ordin.
iradierii medicale inutile
pacienþilor;
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b) controlul, supravegherea ºi autorizarea sanitarã a unitãþilor nucleare din alte domenii ºi sectoare de activitate
(industrie, cercetare, învãþãmânt etc.), în scopul protecþiei
radiologice a persoanelor expuse profesional, a persoanelor dintr-un grup al populaþiei ºi a populaþiei în ansamblul
ei faþã de iradierile sistematice sau accidentale, precum ºi
pentru intervenþia, anchetarea ºi aplicarea mãsurilor medicale în caz de incident sau accident nuclear;
c) supravegherea radioactivitãþii factorilor care pot influenþa starea de sãnãtate a populaþiei (alimente, apã potabilã, materiale de construcþii, materii prime industriale,
deºeuri etc.);
d) intervenþia, în condiþiile legii, în caz de accident
nuclear major sau de rãzboi;
e) supravegherea obiectivelor nucleare majore (reactori
nucleari, fabrici de combustibil nuclear, depozite de deºeuri, surse de foarte mare activitate);
f) investigaþii complementare specifice în cadrul centruluipilot ºi al centrelor regionale de radiopatologie clinicã, constituite potrivit legii.
Art. 5. Ñ Pentru realizarea activitãþilor prevãzute la
art. 4 compartimentul de igiena radiaþiilor nucleare îmbinã
activitãþile de inspecþie, control, anchete specifice, studii
epidemiologice cu cele de laborator (evaluãri de doze,
expertizãri, investigaþii radiochimice, fizice ºi biologice) ºi se
subordoneazã direct direcþiei de sãnãtate publicã.
Art. 6. Ñ (1) Personalul care desfãºoarã activitate de
specialitate în cadrul compartimentelor de igiena radiaþiilor
nucleare (medici, fizicieni, chimiºti, biologi, tehnicieni, cadre
medii sanitare) va fi autorizat potrivit legii.
(2) Ministerul Sãnãtãþii, prin direcþia de profil, dispune
organizarea instructajelor de specialitate, anual, pentru
cadrele cu studii superioare, ºi o datã la 2 ani, pentru
cadrele cu studii medii din reþea. Organizarea metodologicã

7

ºi ºtiinþificã a instructajelor este asiguratã de institutele de
sãnãtate publicã.
Art. 7. Ñ Pentru îndeplinirea atribuþiilor prevãzute la
art. 4 ºi 5 compartimentele de igiena radiaþiilor nucleare
vor fi dotate cu autovehicule destinate exclusiv acestor
tipuri de activitãþi, special amenajate ºi autorizate legal pentru transportul de substanþe radioactive (probe, surse, deºeuri) ºi pentru intervenþia în caz de incident sau accident
nuclear.
Art. 8. Ñ (1) Compartimentele de igiena radiaþiilor
nucleare din institutele de sãnãtate publicã asigurã cadrul
ºtiinþific ºi metodologic de desfãºurare a activitãþii reþelei de
igiena radiaþiilor nucleare din structura direcþiilor de
sãnãtate publicã, în conformitate cu prevederile legii.
(2) Compartimentele de igiena radiaþiilor nucleare din
institutele de sãnãtate publicã se subordoneazã direct conducerii institutelor respective.
Art. 9. Ñ Asistenþa medicalã de specialitate pentru persoanele expuse profesional, precum ºi pentru persoanele
implicate într-un posibil accident nuclear este asiguratã prin
centrele de radiopatologie clinicã constituite conform legii.
Art. 10. Ñ Direcþia de sãnãtate publicã, Direcþia de
buget-finanþe, Direcþia farmaceuticã ºi Direcþia aparaturii
medicale din Ministerul Sãnãtãþii, direcþiile de sãnãtate
publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti, precum ºi institutele de sãnãtate publicã vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11. Ñ Ordinul ministrului sãnãtãþii nr. 283/1988 privind stabilirea unor mãsuri pentru mai buna organizare ºi
funcþionare a laboratoarelor de igiena radiaþiilor nucleare,
precum ºi alte dispoziþii contrare prezentului ordin se
abrogã.
Art. 12. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Bucureºti, 4 februarie 1999.
Nr. 80.
ANEXA Nr. 1
DIRECÞIILE DE SÃNÃTATE PUBLICÃ

care au în structura lor compartimente de igiena radiaþiilor nucleare
1. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Argeº
2. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Bacãu
3. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Bihor
4. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Braºov
5. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Caraº-Severin
6. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Cluj
7. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Constanþa
8. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Dolj
9. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Galaþi
10. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Harghita
11. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Iaºi
12. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Maramureº
13. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Mureº
14. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Neamþ
15. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Prahova
16. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Sibiu
17. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Suceava
18. Direcþia de sãnãtate publicã a judeþului Timiº
19. Direcþia
de sãnãtateTechnologies’
publicã a municipiului
Bucureºti.
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ANEXA Nr. 2
ARONDAREA TERITORIALÃ

a direcþiilor de sãnãtate publicã care nu au în structura lor
compartimente de igiena radiaþiilor nucleare
Nr.
crt.

D.S.P. cu C.I.R.N.

Numãrul D.S.P. arondate

1.

Argeº

2

2.
3.

Bacãu
Bihor

1
2

4.

Braºov

2

5.

Caraº-Severin

2

6.

Cluj

2

7.

Constanþa

2

8.

Dolj

4

9.

Galaþi

3

10.
11.

Harghita
Iaºi

1
2

12.

Maramureº

2

13.

Mureº

2

14.
15.

Neamþ
Prahova

1
3

16.
17.

Sibiu
Suceava

1
2

18.

Timiº

2

19.

Bucureºti

5

D.S.P. arondate

Argeº
Vâlcea
Bacãu
Bihor
Sãlaj
Braºov
Covasna
Caraº-Severin
Hunedoara
Cluj
Alba
Constanþa
Tulcea
Dolj
Gorj
Mehedinþi
Olt
Galaþi
Brãila
Vrancea
Harghita
Iaºi
Vaslui
Maramureº
Satu Mare
Mureº
Bistriþa-Nãsãud
Neamþ
Prahova
Buzãu
Dâmboviþa
Sibiu
Suceava
Botoºani
Timiº
Arad
Municipiul Bucureºti
Ilfov
Cãlãraºi
Giurgiu
Ialomiþa
Teleorman

NOTÃ:

1. Se abreviazã Direcþia de sãnãtate publicã prin D.S.P.
2. Se abreviazã Compartimentul de igiena radiaþiilor nucleare prin C.I.R.N.
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