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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 124/1998
privind organizarea ∫i func˛ionarea cabinetelor medicale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Ordonan˛a Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea ∫i func˛ionarea cabinetelor medicale, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 568 din
1 august 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 5, dup„ alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Œnfiin˛area de sedii secundare va respecta Óntreaga
procedur„ de Ónfiin˛are a cabinetelor medicale.“
2. La articolul 8, litera e) va avea urm„torul cuprins:
îe) activit„˛i de Ónv„˛„m‚nt ∫i cercetare realizate direct
sau prin contracte cu institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt ∫i de
cercetare de stat sau private;“.
3. La articolul 9, dup„ alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Cheltuielile efectuate pentru perfec˛ionare continu„,
investi˛ii, dot„ri ∫i alte utilit„˛i necesare Ónfiin˛„rii ∫i
func˛ion„rii cabinetelor medicale, organizate Ón forma
prev„zut„ la art. 1 alin. (3) ∫i la art. 15 alin. (1), se scad
din veniturile realizate.“
4. La articolul 12, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Cabinetele medicale dentare aflate Ón rela˛ii
contractuale cu casele de asigur„ri de s„n„tate vor asigura

urgen˛ele medicale dentare, contra cost, prin rota˛ie, Ón
centrele prestabilite.“
5. La articolul 14, alineatul (7) va avea urm„torul
cuprins:
î(7) Condi˛iile de concesionare se stabilesc prin hot„r‚re
a Guvernului.“
6. La articolul 15, dup„ alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Unit„˛ile medico-sanitare cu personalitate juridic„
Ónfiin˛ate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
societ„˛ile comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se pot dizolva ∫i pot transfera
Óntregul lor activ net rezultat din lichidare cabinetelor
medicale individuale ca forme de organizare prev„zute de
prezenta ordonan˛„, cu condi˛ia ca societatea comercial„ s„
aib„ ca asocia˛i/asociat unic medicii/medicul care au/a
Ónfiin˛at cabinetul medical individual; transferul se poate face
f„r„ plat„ ∫i este scutit de plata oric„ror impozite ∫i taxe.“
Art. II. — Ordonan˛a Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea ∫i func˛ionarea cabinetelor medicale, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 568 din
1 august 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin
prezenta lege, se va republica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

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„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 30 octombrie 2006.
Nr. 400.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea ∫i
func˛ionarea cabinetelor medicale
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 modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea ∫i func˛ionarea
cabinetelor medicale ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 27 octombrie 2006.
Nr. 1.210.
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HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Listei cu denumirile comune interna˛ionale
ale medicamentelor specifice
Ón vederea realiz„rii subprogramelor
din cadrul programului na˛ional de s„n„tate
cu scop curativ
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 232
∫i 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Lista cu denumirile comune interna˛ionale ale
medicamentelor specifice Ón vederea realiz„rii subprogramelor din cadrul
programului na˛ional de s„n„tate cu scop curativ, prev„zut„ Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Materialele sanitare specifice aferente subprogramului
îTratamentul de substitu˛ie a func˛iei renale a bolnavilor cu insuficien˛„
renal„ cronic„“, pentru care se organizeaz„ achizi˛ie public„ la nivel
na˛ional, se aprob„ prin ordin comun al ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al
pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Pre∫edintele Casei Na˛ionale
de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu

Bucure∫ti, 25 octombrie 2006.
Nr. 1.471.
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ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/2.XI.2006

5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/2.XI.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/2.XI.2006

7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/2.XI.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/2.XI.2006

9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/2.XI.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/2.XI.2006

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/2.XI.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 893/2.XI.2006

13

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea datei alegerilor locale par˛iale
pentru alegerea primarilor Ón unele circumscrip˛ii electorale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 9
alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se stabile∫te data de duminic„, 3 decembrie 2006, ca
dat„ pentru organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor locale par˛iale pentru
primari Ón circumscrip˛iile electorale prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 1 noiembrie 2006.
Nr. 1.524.
ANEX√
LISTA

cuprinz‚nd circumscrip˛iile electorale
Ón care se organizeaz„ alegeri locale par˛iale pentru primari
1. Comuna Au∫eu, jude˛ul Bihor
2. Comuna F‚r˛„ne∫ti, jude˛ul Gala˛i
3. Comuna Groze∫ti, jude˛ul Ia∫i

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe
anul 2006, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, cu
suma de 1.750 mii lei, la capitolul 83.01 îAgricultur„,
silvicultur„, piscicultur„ ∫i v‚n„toare“, grupa 40 titlul IV
îSubven˛ii“, pentru acordarea de desp„gubiri proprietarilor
de terenuri agricole care au fost inundate dirijat Ón incintele
Óndiguite C„l„ra∫i—Raul din jude˛ul C„l„ra∫i ∫i F„c„eni—

Vl„deni din jude˛ul Ialomi˛a, conform anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Beneficiarii desp„gubirilor acordate potrivit
prevederilor prezentei hot„r‚ri sunt produc„tori agricoli care
nu au beneficiat de desp„gubiri acordate potrivit Legii
nr. 381/2002 privind acordarea desp„gubirilor Ón caz de
calamit„˛i naturale Ón agricultur„, cu modific„rile ulterioare.
Art. 2. — Modul de utilizare a sumei prev„zute la art. 1
se stabile∫te prin ordin al ministrului mediului ∫i gospod„ririi
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apelor ∫i al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 1 noiembrie 2006.
Nr. 1.525.
ANEX√
REPARTIZAREA

sumei ce se aloc„ pentru acordarea de desp„gubiri proprietarilor de terenuri
care au fost inundate dirijat Ón incintele Óndiguite C„l„ra∫i—Raul din jude˛ul C„l„ra∫i
∫i F„c„eni—Vl„deni din jude˛ul Ialomi˛a
Nr.
crt.

Suma alocat„
— mii lei —

Jude˛ul

1.750

T O T A L:

1.
2.

din care pentru:
Jude˛ul C„l„ra∫i
Jude˛ul Ialomi˛a

957
793

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglement„rii tehnice îGhid privind urm„rirea comport„rii Ón exploatare
a protec˛iilor anticorozive la construc˛ii din o˛el. M„suri de interven˛ie“, indicativ GE 054-06
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere procesele-verbale de avizare nr. 2 din 26 ianuarie 2006 al Comitetului tehnic de specialitate
CTS 12 ∫i nr. 4 din 29 mai 2006 al Comitetului tehnic de coordonare general„,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ reglementarea tehnic„ îGhid
privind urm„rirea comport„rii Ón exploatare a protec˛iilor
anticorozive la construc˛ii din o˛el. M„suri de interven˛ie“,
indicativ GE 054-06, elaborat„ de Institutul Na˛ional de
Cercetare-Dezvoltare Ón Construc˛ii ∫i Economia
Construc˛iilor — INCERC Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa*)
care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
30 de zile de la data public„rii.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
orice dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucure∫ti, 21 septembrie 2006.
Nr. 1.735.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 893 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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MINISTERUL JUSTIﬁIEI

ORDIN
pentru validarea membrilor primului Consiliu de mediere
Av‚nd Ón vedere derularea procedurii de desemnare a primului Consiliu de mediere, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea ∫i organizarea profesiei de mediator,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 192/2006 privind medierea ∫i organizarea profesiei de
mediator,
Ón conformitate cu dispozi˛iile Hot„r‚rii Guvernului Rom‚niei nr. 83/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Justi˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul justi˛iei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se valideaz„ urm„torii 9 membri ai Consiliului
de mediere:
1. Avramescu Arin Alexandru (Centrul de mediere ∫i
arbitraj Bucure∫ti)
2. Ciuc„ Anca (Funda˛ia pentru schimb„ri democratice)
3. Gavril„ Constantin Adi (Centrul de mediere Craiova)
4. Georgescu Ion ™tefan (Centrul de mediere ∫i
securitate comunitar„)
5. Ghervase Mihai-Iulian (Centrul de mediere Craiova)

6. Loghin Corneliu (Centrul de mediere ∫i securitate
comunitar„)
7. Neagoe Mihail (Centrul de mediere Craiova)
8. Nica Elena Adina (Centrul de mediere Craiova)
9. Popoviciu Daniela (Pro Medierea).
Art. 2. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii.

Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Bucure∫ti, 6 octombrie 2006.
Nr. 2.220/C.

ACTE ALE COMISIEI NAﬁIONALE A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAﬁIONAL√ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
privind aprobarea Instruc˛iunii nr. 6/2006 pentru modificarea Instruc˛iunilor Comisiei Na˛ionale
a Valorilor Mobiliare nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe de proprietate
asupra valorilor mobiliare
Œn conformitate cu prevederile art. 1, 2 ∫i ale art. 7 alin. (3) ∫i (5) din Statutul Comisiei Na˛ionale a Valorilor
Mobiliare, aprobat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2002, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 514/2002,
modificat prin Legea nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare a hot„r‚t, Ón ∫edin˛a din data de 4 octombrie 2006, emiterea urm„torului ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunea nr. 6/2006 pentru
modificarea Instruc˛iunilor Comisiei Na˛ionale a Valorilor
Mobiliare nr. 9/2004 privind efectuarea transferurilor directe
de proprietate asupra valorilor mobiliare, aprobate prin
Ordinul pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale a Valorilor
Mobiliare nr. 53/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.
Art. 2. — Instruc˛iunea men˛ionat„ la art. 1 intr„ Ón
vigoare la data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul

Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va fi publicat„ Ón Buletinul
C.N.V.M. ∫i pe site-ul Comisiei Na˛ionale a Valorilor
Mobiliare (www.cnvmr.ro).
Art. 3. — Direc˛ia reglementare din cadrul Direc˛iei
generale autorizare reglementare Ómpreun„ cu Secretariatul
general ∫i cu directorul general executiv vor urm„ri ducerea
la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache
Bucure∫ti, 11 octombrie 2006.
Nr. 84.
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