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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea pl„˛ii cotiza˛iei anuale de participare a Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
a Rom‚niei la Asocia˛ia Œnaltelor Jurisdic˛ii de Casa˛ie
ale ˛„rilor care utilizeaz„ par˛ial limba francez„ (A.H.J.U.C.A.F.)
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se aprob„ plata cotiza˛iei anuale de
participare a Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a Rom‚niei,
ca membru cu drepturi depline, la Asocia˛ia Œnaltelor
Jurisdic˛ii de Casa˛ie ale ˛„rilor care utilizeaz„ par˛ial limba
francez„ (A.H.J.U.C.A.F.), cu sediul la Paris.
Art. 2. — Sumele necesare pl„˛ii cotiza˛iei anuale se
asigur„ de la bugetul de stat, prin bugetul Œnaltei Cur˛i de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie.

Art. 3. — Pentru anul 2005 se introduce Ón bugetul
Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a Rom‚niei titlul
îTransferuri neconsolidabile“, alineatul îContribu˛ii ∫i cotiza˛ii
la organisme interna˛ionale“, cu suma de 206.000 mii lei,
reprezent‚nd cotiza˛ia Rom‚niei la Asocia˛ia Œnaltelor
Jurisdic˛ii de Casa˛ie ale ˛„rilor care utilizeaz„ par˛ial limba
francez„ (A.H.J.U.C.A.F.), prin diminuarea cu aceea∫i sum„
a creditelor bugetare de la titlul îCheltuieli materiale ∫i
servicii“, Ón cadrul bugetului aprobat.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 mai 2005.
Nr. 128.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea pl„˛ii cotiza˛iei anuale de participare
a Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a Rom‚niei la Asocia˛ia Œnaltelor Jurisdic˛ii de Casa˛ie
ale ˛„rilor care utilizeaz„ par˛ial limba francez„ (A.H.J.U.C.A.F.)
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea
pl„˛ii cotiza˛iei anuale de participare a Œnaltei Cur˛i de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie a Rom‚niei la Asocia˛ia Œnaltelor

Jurisdic˛ii de Casa˛ie ale ˛„rilor care utilizeaz„ par˛ial limba
francez„ (A.H.J.U.C.A.F.) ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 13 mai 2005.
Nr. 410.

´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului
din administra˛ia public„ central„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 10 din 24 februarie 2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea
cabinetului demnitarului din administra˛ia public„ central„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 173
din 28 februarie 2005, cu urm„toarele modific„ri:
1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 1. — Œn sensul prezentei ordonan˛e, prin demnitar
din administra˛ia public„ central„, denumit Ón continuare
demnitar, se Ón˛elege: primul-ministru, ministrul de stat,
ministrul, ministrul delegat, ∫eful Cancelariei PrimuluiMinistru, secretarul de stat ∫i asimilatul acestuia din cadrul

ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului
General al Guvernului ∫i Departamentului pentru Rela˛ia cu
Parlamentul, conduc„torul organelor de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, cu rang de secretar de stat,
precum ∫i prefectul ca reprezentant al Guvernului.“
2. La articolul I, punctul 2 va avea urm„torul cuprins:
î2. Anexa nr. 1 «Num„rul maxim de posturi din
cabinetul demnitarului, pe func˛ii ∫i niveluri de demnitari»
se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa la prezenta
ordonan˛„.“
3. Anexa (Anexa nr. 1 la Ordonan˛a Guvernului
nr. 32/1998) va avea urm„torul cuprins:
îANEX√
(Anexa nr. 1 la Ordonan˛a Guvernului nr. 32/1998)

NUM√RUL MAXIM DE POSTURI

din cabinetul demnitarului, pe func˛ii ∫i niveluri de demnitari
Nr.
crt.

Demnitar

Func˛ii Ón cabinetul demnitarului
Consilier
personal

Director
de cabinet

Asistent
de cabinet

1
1

3
3

14
11

3
2

2
2

1

3

8

2

2

1

1

2

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1. Prim-ministru
2. Ministru de stat
3. Ministru, ministru
delegat, ∫eful
Cancelariei
Primului-Ministru
4. Secretar de stat
∫i asimilatul acestuia
din cadrul ministerelor,
Cancelariei
Primului-Ministru,
Secretariatului General
al Guvernului
∫i Departamentului
pentru Rela˛ia
cu Parlamentul
5. Conduc„tor de organ
de specialitate al
administra˛iei publice
centrale, cu rang
de secretar de stat
6. Prefect

Secretar
personal

Curier
personal

N O T √:

1. Pentru pct. 4 ∫i 5 organizarea cabinetelor se realizeaz„ cu Óncadrarea Ón num„rul maxim de posturi aprobat Ón
condi˛iile legii.
2. Dispozi˛iile pct. 6 se aplic„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.“
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 mai 2005.
Nr. 129.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 10/2005
pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului
din administra˛ia public„ central„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 10/2005 pentru
modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 32/1998 privind

organizarea cabinetului demnitarului din administra˛ia
public„ central„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 13 mai 2005.
Nr. 411.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 10/2005
privind reglementarea unor m„suri financiare
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 10
din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor m„suri
financiare, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea
nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:
1. La capitolul I sec˛iunea a 4-a, dup„ articolul 5 se
introduce articolul 51 cu urm„torul cuprins:
îArt. 51. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ garanteze rambursarea Ómprumuturilor interne ∫i
dob‚nzile, comisioanele ∫i alte costuri aferente
Ómprumuturilor contractate de autorit„˛ile administra˛iei
publice locale, necesare desf„∫ur„rii M„surii 2.1
«Dezvoltarea ∫i Ómbun„t„˛irea infrastructurii rurale» a
Programului SAPARD, Ón structura ∫i Ón limitele aprobate
p‚n„ la intrarea Ón vigoare a Legii datoriei publice
nr. 313/2004, f„r„ avizul Comisiei de Autorizare a
Œmprumuturilor Locale.“
2. La capitolul I sec˛iunea a 6-a articolul 12 alineatul (2),
literele b) ∫i d) vor avea urm„torul cuprins:
îb) proiect cultural — ansamblul de ac˛iuni culturale
structurate organic, care se desf„∫oar„ pe o perioad„ de
timp determinat„, de regul„ mai mic„ dec‚t cea a unui
program cultural, ∫i care urm„re∫te satisfacerea unor nevoi
culturale exprimate la nivel local, zonal, regional, na˛ional
sau interna˛ional;
..........................................................................................

d) operator cultural — persoana fizic„ sau persoana
juridic„ de drept public ori de drept privat, care, potrivit
actelor sale constitutive, desf„∫oar„ activit„˛i culturale;“.
3. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, alineatul (2)
al articolului 13 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Sediul Administra˛iei se stabile∫te prin hot„r‚rea de
organizare ∫i func˛ionare emis„ de Guvernul Rom‚niei, Ón
termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a legii
de aprobare a prezentei ordonan˛e.“
4. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, litera c) a articolului 14
va avea urm„torul cuprins:
îc) sus˛inerea rela˛iilor culturale interna˛ionale ale
Rom‚niei.“
5. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, alineatul (1) al
articolului 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Organizarea ∫i func˛ionarea Administra˛iei
se stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului, emis„ Ón termen
de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a dispozi˛iilor
sec˛iunii a 6-a din prezenta ordonan˛„.“
6. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, articolul 16 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Directorul Administra˛iei este ajutat de
un consiliu, format din 11 membri cu drept de vot,
constituit astfel:
a) un membru — Ministerul Culturii ∫i Cultelor;
b) un membru — Ministerul Finan˛elor Publice;
c) un membru — Institutul Cultural Rom‚n;
d) un membru — Consiliul Minorit„˛ilor Na˛ionale;
e) 7 membri — numi˛i de ministrul culturii ∫i cultelor pe
baza propunerilor formulate de operatorii culturali, astfel

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 425/19.V.2005
Ónc‚t s„ se asigure o reprezentare propor˛ional„ a tuturor
domeniilor culturii.
(2) Consiliul Administra˛iei are urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) stabile∫te strategia ∫i priorit„˛ile de finan˛are ale
Fondului Cultural Na˛ional;
b) desemneaz„ membrii comisiilor de evaluare ∫i
selec˛ie a ofertelor.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, consiliul Administra˛iei
se consult„ periodic cu operatorii culturali.
(4) Membrii consiliului Administra˛iei vor fi numi˛i pe o
perioad„ de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii ∫i
cultelor.
(5) Directorul Administra˛iei particip„ la lucr„rile
consiliului, f„r„ drept de vot.“
7. La capitolul I sec˛iunea a 6-a articolul 17, literele a) ∫i
d) ale alineatului (1) vor avea urm„torul cuprins:
îa) o cot„ de 5% din Óncas„rile realizate de agen˛ii
economici din v‚nzarea reproducerilor, copiilor sau
mulajelor realizate, Ón condi˛iile legii, dup„ bunuri culturale
mobile aflate Ón proprietate public„ ori dup„ monumente
sau componente ale monumentelor istorice aflate Ón
proprietate public„;
..........................................................................................
d) o cot„ de 40% din Óncas„rile realizate de agen˛ii
economici din comercializarea publica˛iilor interzise spre
v‚nzare minorilor;“.
8. La capitolul I sec˛iunea a 6-a articolul 17 alineatul (1),
dup„ litera d) se introduce litera d1) cu urm„torul cuprins:
îd1) o cot„ de 20% din Óncas„rile ob˛inute din v‚nzarea
sau Ónchirierea fonogramelor sau videogramelor a c„ror
vizionare nu este recomandat„ minorilor, potrivit legii;“.
9. La capitolul I sec˛iunea a 6-a articolul 17, literele h)
∫i k) ale alineatului (1) vor avea urm„torul cuprins:
îh) o cot„ de 2% din veniturile realizate de agen˛ii
economici care Ó∫i desf„∫oar„ integral activitatea respectiv„
Ón incinta sau pe domeniul public aflat Ón spa˛iul de
protec˛ie al monumentelor istorice proprietate public„;
.........................................................................................
k) o cot„ de 10% din Óncas„rile realizate prin furnizarea
serviciilor vocale cu con˛inut erotic de c„tre agen˛ii
economici din sistemul de telefonie care ofer„ servicii cu
valoare ad„ugat„;“.
10. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, alineatul (2) al
articolului 17 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Cotele prev„zute la alin. (1) lit. a)—k) se aplic„
asupra Óncas„rilor totale realizate din activit„˛ile respective,
din care s-a dedus T.V.A. aferent„, ∫i se adaug„ la
sumele care fac obiectul bazei de calcul.“
11. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, alineatul (2) al
articolului 18 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Sumele reprezent‚nd cota prev„zut„ la art. 17
alin. (1) lit. k) se re˛in ∫i se vars„ de c„tre operatorii
re˛elelor de comunica˛ii electronice prin intermediul c„rora
au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezent‚nd
cota prev„zut„ la art. 17 alin. (1) lit. l) se calculeaz„ ∫i se
vars„ de c„tre Uniunea Produc„torilor de Fonograme din
Rom‚nia, iar sumele reprezent‚nd cota prev„zut„ la
art. 17 alin. (1) lit. m) se calculeaz„ ∫i se vars„ de c„tre
Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor, p‚n„ la data de
15 a lunii urm„toare celei Ón care acestea s-au Óncasat de
la beneficiar.“
12. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, alineatul (1)
al articolului 22 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 22. — (1) Finan˛„rile nerambursabile se acord„
numai Ón condi˛iile existen˛ei unor surse de finan˛are proprii
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sau atrase ale operatorilor culturali, altele dec‚t cele
primite potrivit prezentei sec˛iuni.“
13. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, alineatul (1)
al articolului 23 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 23. — (1) Ministerul Culturii ∫i Cultelor
Óncredin˛eaz„ Administra˛iei, pe baz„ de contract, utilizarea
sumelor prev„zute Ón bugetul ministerului pentru finan˛area
de programe, proiecte ∫i ac˛iuni culturale, altele dec‚t cele
prev„zute la alin. (2), precum ∫i a sumelor destinate
finan˛„rii edit„rii de carte, reviste ∫i alte publica˛ii prin
comand„ de stat.“
14. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, alineatul (1)
al articolului 25 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 25. — (1) Finan˛„rile nerambursabile destinate
satisfacerii unor nevoi culturale de urgen˛„ se acord„ prin
atribuire direct„ de c„tre directorul Administra˛iei, conform
criteriilor stabilite prin normele metodologice.“
15. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, alineatul (2)
al articolului 26 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Finan˛area nerambursabil„ a proiectelor culturale se
aprob„ pentru Óntreaga perioad„ de derulare a acestora ∫i
poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora.“
16. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, litera d) a
articolului 27 va avea urm„torul cuprins:
îd) existen˛a unor surse de finan˛are proprii sau atrase
ale operatorilor culturali;“.
17. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, alineatul (1)
al articolului 28 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 28. — (1) Finan˛„rile nerambursabile se acord„ pe
baz„ de contracte civile Óncheiate cu operatorii culturali,
beneficiari ai finan˛„rilor, Ón condi˛iile legii.“
18. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, alineatele (1) ∫i (2)
ale articolului 29 vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 29. — (1) Finan˛„rile nerambursabile se acord„ Ón
tran∫e, conform contractelor civile Óncheiate, prima tran∫„
reprezent‚nd avansul care nu poate dep„∫i 30% din totalul
finan˛„rii aprobate. Tran∫ele de finan˛are ulterioare
avansului se acord„ Ón baza documentelor justificative
privind tran∫a anterioar„, prezentate de beneficiarul
finan˛„rii nerambursabile.
(2) Œn cazul Ón care din finan˛„rile nerambursabile
acordate urmeaz„ a se satisface drepturile b„ne∫ti ale
titularilor de drepturi de autor sau drepturi conexe, aceasta
se face prin Óncheierea de contracte negociate Ón condi˛iile
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, titularii de
drepturi put‚nd beneficia de avansuri b„ne∫ti de cel mult
50% din valoarea negociat„ a contractelor Óncheiate.“
19. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, alineatele (2) ∫i (3)
ale articolului 30 vor avea urm„torul cuprins:
î(2) Din finan˛„rile nerambursabile acordate potrivit
prezentei sec˛iuni se pot acoperi cheltuieli de natura
cheltuielilor de cazare, transport ∫i mas„ ale participan˛ilor,
cheltuieli func˛ionale aferente programului, proiectului sau
ac˛iunii culturale, precum ∫i alte cheltuieli specifice acestor
manifest„ri, cum ar fi: realizarea de studii ∫i cercet„ri,
organizarea de Ónt‚lniri preliminarii, seminarii, conferin˛e,
ateliere de lucru etc., stagii de formare, achizi˛ionare de
dot„ri necesare derul„rii programului, proiectului sau ac˛iunii
culturale, Ónchirieri de spa˛ii ∫i aparatur„, ac˛iuni
promo˛ionale ∫i de publicitate, tip„rituri, remunera˛ii,
onorarii, salarii, acordare de premii, burse, granturi
individuale ∫i altele asemenea.
(3) Finan˛„rile nerambursabile acordate nu pot fi folosite
pentru cheltuieli salariale ale institu˛iilor publice, pentru
acoperirea unor debite ale beneficiarilor de finan˛are ori
pentru efectuarea de pl„˛i care nu sunt aferente realiz„rii
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programului, proiectului sau ac˛iunii culturale, c„tre institu˛ii
publice ∫i regii autonome, companii na˛ionale ori societ„˛i
comerciale care au ca asociat sau ca ac˛ionar statul, o
autoritate a administra˛iei publice ori o institu˛ie public„.“
20. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, articolul 33 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 33. — Normele metodologice emise Ón aplicarea
prezentei sec˛iuni se elaboreaz„ Ón termen de 30 de zile
de la data intr„rii Ón vigoare a dispozi˛iilor prezentei
sec˛iuni ∫i sunt aprobate prin ordin al ministrului culturii ∫i
cultelor, care se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.“

21. La capitolul I sec˛iunea a 6-a, articolul 36 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 36. — Prevederile prezentei sec˛iuni intr„ Ón
vigoare la data de 1 iunie 2005.“
22. La capitolul II sec˛iunea 1 articolul I punctul 3, litera b)
a articolului 8 va avea urm„torul cuprins:
îb) atragerea de depozite pe termen scurt de la b„nci
sau alte institu˛ii financiare, la nivelul cel mai avantajos al
ratei dob‚nzii pentru trezorerie, stabilit Ón condi˛iile cererii
∫i ofertei pie˛ei monetare;“.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 mai 2005.
Nr. 146.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 10/2005
privind reglementarea unor m„suri financiare
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor

m„suri financiare ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 13 mai 2005.
Nr. 428.

ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind
organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate
ﬁin‚nd cont de situa˛ia de criz„ creat„ Ón sistemul de asigur„ri sociale de s„n„tate din Rom‚nia, respectiv faptul
c„ Ón primul trimestru al anului 2005 au fost epuizate fondurile pentru Óntregul an 2005 la aproximativ 10% din farmaciile
aflate Ón contract de furnizare cu casele jude˛ene de asigur„ri de s„n„tate, iar peste 60% din farmacii au dep„∫it plafonul
de cheltuieli pentru primele dou„ trimestre, precum ∫i faptul c„ reglement„rile adoptate ulterior aprob„rii bugetului pentru
anul 2005 au dus la prevederi financiare f„r„ acoperire Ón bugetul anului 2005, iar structura actual„ a sistemului de
asigur„ri sociale de s„n„tate nu permite reac˛ii adecvate la situa˛ii de acest fel,
lu‚nd Ón considerare necesitatea includerii persoanelor returnate sau expulzate, inclusiv a victimelor traficului de
persoane, aflate Ón timpul procedurilor necesare stabilirii identit„˛ii, Ón categoria persoanelor asigurate, cu plata contribu˛iei
din alte surse, Ón scopul respect„rii angajamentelor asumate Ón cadrul negocierilor pentru integrarea Ón Uniunea
European„, la cap. 24 îJusti˛ie ∫i afaceri interne“, negocieri aflate aproape de Ónchidere,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului
de asigur„ri sociale de s„n„tate, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie
2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 3 alineatul (1), dup„ litera h) se introduce
o nou„ liter„, litera i), cu urm„torul cuprins:
îi) pre˛ul de decontare este pre˛ul suportat din Fondul
na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate, stabilit prin
ordin al ministrului s„n„t„˛ii, pentru unele medicamente la
care nu se stabile∫te pre˛ de referin˛„. Lista acestora se
aprob„ prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii.“
2. La articolul 6 alineatul (2), dup„ litera d) se introduce
o nou„ liter„, litera e), cu urm„torul cuprins:
îe) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale
traficului de persoane ∫i se afl„ Ón timpul procedurilor
necesare stabilirii identit„˛ii.“
3. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 26 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 26. — (1) Valoarea medicamentelor prescrise
pentru tratamentul afec˛iunilor persoanelor prev„zute la
art. 6 alin. (1) lit. a) ∫i g) se suport„ din fond, la nivelul
pre˛ului de referin˛„ sau al pre˛ului de decontare.
(2) Valoarea medicamentelor prev„zute la art. 25
alin. (1), prescrise pentru tratamentul afec˛iunilor
persoanelor care beneficiaz„ de asisten˛„ medical„ gratuit„,
Ón cazul categoriilor de persoane prev„zute la art. 6
alin. (1) lit. c) ∫i d) se suport„ din fond, la nivelul pre˛ului
de referin˛„.“
4. La articolul 45 alineatul (1), dup„ litera d) se
introduce o nou„ liter„, litera d1), cu urm„torul cuprins:
îd1) prin pre˛ de decontare, pentru medicamentele la
care nu se stabile∫te pre˛ de referin˛„, din lista aprobat„
prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii;“.

5. La articolul 54 alineatul (1), litera a) va avea
urm„torul cuprins:
îa) de c„tre bugetul de stat, pentru persoanele
prev„zute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) ∫i e);“.
6. Alineatul (3) al articolului 60 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) CNAS func˛ioneaz„ pe baza statutului propriu,
avizat de consiliul de administra˛ie ∫i aprobat prin ordin
comun al ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui CNAS.
Casele de asigur„ri func˛ioneaz„ pe baza statutului propriu,
care respect„ prevederile statutului-cadru, avizat de consiliul
de administra˛ie al CNAS ∫i aprobat prin decizie a
pre∫edintelui CNAS.“
7. Alineatul (1) al articolului 71 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 71. — (1) Pre∫edintele consiliului de administra˛ie
este pre∫edintele CNAS ∫i Óndepline∫te ∫i func˛ia de
secretar de stat Ón Ministerul S„n„t„˛ii. Pre∫edintele CNAS
are dreptul la organizarea cabinetului demnitarului Ón
structura CNAS ∫i Ón limita num„rului de posturi prev„zut de
lege pentru func˛ia de secretar de stat. Pre∫edintele CNAS
este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de
administra˛ie, la propunerea ministrului s„n„t„˛ii.“
8. La articolul 76 alineatul (1), literele a), b) ∫i u) vor
avea urm„torul cuprins:
îa) avizeaz„ statutul propriu al CNAS ∫i statutul-cadru al
caselor de asigur„ri;
b) avizeaz„ propriul regulament de organizare ∫i
func˛ionare;
..................................................................................................
u) avizeaz„ organigrama CNAS ∫i organigramele caselor
de asigur„ri teritoriale.“
Art. II. — Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ intr„ Ón
vigoare la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, cu excep˛ia art. I pct. 1 ∫i 3, care intr„ Ón vigoare
la 15 zile de la publicare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 12 mai 2005.
Nr. 38.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investi˛ii Ón curs de execu˛ie
îSpital 150 paturi ∫i policlinic„ Ón ora∫ul Ale∫d, jude˛ul Bihor“, din domeniul public al statului
∫i din administrarea Ministerului S„n„t„˛ii Ón domeniul public al ora∫ului Ale∫d
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Ale∫d, jude˛ul Bihor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ transmiterea cu titlu gratuit a
obiectivului de investi˛ii Ón curs de execu˛ie îSpital 150
paturi ∫i policlinic„ Ón ora∫ul Ale∫d, jude˛ul Bihor“, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului S„n„t„˛ii Ón
domeniul public al ora∫ului Ale∫d ∫i Ón administrarea

Consiliului Local al Ora∫ului Ale∫d, jude˛ul Bihor, pentru
realizarea unor imobile cu destina˛ie de locuin˛e.
Art. 2. — Predarea-preluarea obiectivului de investi˛ii
care se transmite potrivit art. 1 se face pe baz„ de procesverbal de predare-preluare Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate,
Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 12 mai 2005.
Nr. 423.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a obiectivului de investi˛ii Ón curs de execu˛ie îSpital 150 paturi ∫i policlinic„ Ón ora∫ul Ale∫d, jude˛ul Bihor“,
care se transmite cu titlu gratuit din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului S„n„t„˛ii
Ón domeniul public al ora∫ului Ale∫d ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Ale∫d, jude˛ul Bihor
Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Ora∫ul Ale∫d, str. Arena
Sportiv„ nr. 4, jude˛ul Bihor

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul S„n„t„˛ii

Persoana juridic„
la care se transmite
imobilul

Ora∫ul Ale∫d, Consiliul
Local al Ora∫ului
Ale∫d, jude˛ul Bihor

Caracteristicile
tehnice ale imobilului

Spital: P + 2E
Policlinic„: funda˛ie
Central„ termic„ + garaj
Suprafa˛a construit„ = 3.451 m2
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