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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind asistenþa cu medicamente pentru tratamentul ambulatoriu, în anul 1998
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Lista cu denumirile comune internaþionale cu sau fãrã contribuþie personalã, este cea prevãzutã în
ale medicamentelor de care beneficiazã persoanele asigu- anexa nr. 2.
rate prevãzute de lege, pe bazã de prescripþie medicalã,
(3) Ministerul Sãnãtãþii va difuza în reþeaua sanitarã
în tratament ambulatoriu, cu sau fãrã contribuþie personalã, denumirile comerciale ale produselor farmaceutice coresse aprobã, conform criteriilor prevãzute în anexa nr. 1, de
punzãtoare listei denumirilor comune internaþionale (D.C.I.),
cãtre Ministerul Sãnãtãþii, care îndeplineºte atribuþiile Casei
cuprinse în anexa nr. 2, atât cu contribuþie personalã, cât
Naþionale de Asigurãri în anul 1998, cu avizul Colegiului
Medicilor din România ºi al Colegiului Farmaciºtilor din ºi fãrã contribuþie personalã.
Art. 2. Ñ (1) Pânã la aprobarea contractului-cadru,
România.
(2) Pânã la aprobarea listei prevãzute la alin. (1), lista prescrierea, eliberarea ºi decontarea medicamentelor se fac
medicamentelor deby
care
pot beneficia
persoanele asigurate,
pe baza precizãrilorFor
prevãzute
în anexa Purposes
nr. 3.
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(2) Pânã la aprobarea legii bugetului de stat pe anul
1998, decontarea medicamentelor acordate în tratamentul
ambulatoriu, care în anul 1997 se suporta din Fondul special pentru sãnãtate, se face din sumele încasate pentru
acest fond ºi, în completare, din sumele încasate la bugetul asigurãrilor sociale pentru sãnãtate.
(3) Sumele ce se pot utiliza lunar cu aceastã destinaþie
nu pot depãºi 1/12 din suma totalã cheltuitã în anul 1997
pentru compensarea medicamentelor din Fondul special
pentru sãnãtate. În acelaºi mod se va proceda ºi cu

celelalte cheltuieli care au fost finanþate în anul 1997 din
bugetul Fondului special pentru sãnãtate.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guver nului nr. 751/1997 privind
compensarea preþurilor cu amãnuntul la unele medicamente
de uz uman, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 332 din 27 noiembrie 1997.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Ion Victor Bruckner
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Bucureºti, 2 februarie 1998.
Nr. 44.

ANEXA Nr. 1
CRITERII

care vor fi avute în vedere la elaborarea listei medicamentelor acordate cu sau fãrã contribuþie personalã
A. În lista medicamentelor acordate cu sau fãrã contri- produsele generice, o condiþie obligatorie o constituie
buþie personalã se vor include:
documentaþia privind determinarea bioechivalenþei
1. Substanþe active (D.C.I.) reprezentând grupe terapeu- produsului în raport cu produsul princeps, conform
tice esenþiale ºi, în cadrul acestora, mecanisme farmacodi- prevederilor reglementãrilor europene.
namice ºi structuri chimice cu eficacitate ºi valoare
5. Se va urmãri încurajarea producãtorilor interni.
terapeuticã obiectivã.
6. Pentru produsele aflate sub protecþia patentului nu se
2. În cadrul unei grupe care reprezintã un mecanism de acceptã decât cele fabricate sub licenþã.
acþiune sau o clasã chimicã se includ 1Ñ3 substanþe
B. Nu se vor include în lista medicamentelor cu sau
(D.C.I.), care sã aibã, cumulativ:
fãrã contribuþie personalã:
a) eficienþa terapeuticã cea mai mare, confirmatã de
1. Substanþe active (D.C.I.) reprezentând grupe terapeudatele din literaturã;
tice ºi, în cadrul acestora, mecanisme farmacodinamice sau
b) raportul cel mai bun eficienþã terapeuticã Ñ risc de
clase chimice minore ºi cu valoare terapeuticã îndoielnicã
efecte adverse;
sau nedemonstratã convingãtor.
c) raportul optim cost Ñ eficienþã; pentru produsele
2. Produse O.T.C.
generice, plata se va efectua la valoarea celui mai ieftin
3. Produse sau forme terapeutice de uz exclusiv spitaliprodus corespunzãtor D.C.I. respectiv;
cesc.
d) dacã o grupã terapeuticã, un mecanism farmacodina4. Combinaþiile care nu corespund criteriilor prevãzute la
mic sau o clasã chimicã are o singurã substanþã (D.C.I.)
înregistratã, care corespunde criteriilor menþionate la pct. A 2, pct. A 3.
5. Toate celelalte medicamente din nomenclator care nu
se include în lista medicamentelor compensate.
corespund
criteriilor de includere.
3. Combinaþiile se includ, dacã:
6. Produsele la care preþurile practicate sunt majorate în
Ñ reprezintã avantaje terapeutice cunoscute;
raport cu cele iniþial negociate.
Ñ au un raport favorabil cost Ñ eficienþã.
7. Produsele pentru care nu se asigurã continuitate în
4. Calitatea produselor trebuie sã corespundã critericomercializarea pe For
piaþa Evaluation
internã.
ilor de înregistrare
în UniuneaTechnologies’
Europeanã. Pentru
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ANEXA Nr. 2

LISTA

denumirilor comune internaþionale (D.C.I.)
A. Ñ cu contribuþie personalã
1.

ACEBUTOLOLUM

56.

BUFLOMEDILUM

2.

ACENOCUMAROLUM

57.

BUSPIRONUM

3.

ACETAZOLAMIDUM

58.

BUTAMIRATUM

4.

ACETYLCYSTEINUM

59.

BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM

5.

ACIDUM ASPARTICUM (K, Mg)

60.

CALCII DOBESILAS

6.

ACIDUM AZELAICUM

61.

CALCII GLUCONAS

7.

ACIDUM CROMOGLICICUM

62.

CALCITONINUM

8.

ACIDUM DEHYDROCOLICUM

63.

CAPTOPRILUM

9.

ACIDUM FOLICUM

64.

CARBAMAZEPINUM

10.

ACIDUM IOPANOICUM

65.

CARBAMIDUM

11.

ACIDUM NALIDIXICUM

66.

CARBENICILLINUM

12.

ACIDUM NICOTINICUM

67.

CEFACLORUM

13.

ACIDUM NIFLUMICUM

68.

CEFALEXINUM

14.

ACIDUM RETINOICUM

69.

CEFALOTINUM

15.

ACIDUM VALPROICUM

70.

CEFAMANDOLUM

16.

ACIPIMOXUM

71.

CEFATRIZINUM

17.

ACYCLOVIRUM

72.

CEFAZOLINUM

18.

ADIPIODON MEGLUMINA

73.

CEFOPERAZONUM

19.

ALLOPURINOLUM

74.

CEFOTAXIMUM

20.

ALLYLESTRENOLUM

75.

CEFOTETANUM

21.

AMANTADINUM

76.

CEFOXITINUM

22.

AMBROXOLUM

77.

CEFTRIAXONUM

23.

AMIKACINUM

78.

CEFUROXIMUM

24.

AMINOGLUTETHIMIDUM

79.

CETIRIZINUM

25.

AMINOPHYLLINUM

80.

CHLORAMPHENICOLUM

26.

AMIODARONUM

81.

CHLORPHENIRAMINUM

27.

AMITRIPTYLINUM

82.

CHLORPHENOXAMINUM

28.

AMLODIPINUM

83.

CHLORPROMAZINUM HYDROCLORICUM

29.

AMOROLFINUM

84.

CHLORPYRAMINUM

30.

AMOXICILLINUM

85.

CHLORTALIDONUM

31.

AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM

86.

CICLOPIROXUM

32.

AMPICILLINUM

87.

CILAZAPRILUM

33.

ASTEMIZOLUM

88.

CIMETIDINUM

34.

ATENOLOLUM

89.

CINNARIZINUM

35.

AURANOFINUM

90.

CIPROFLOXACINUM

36.

AZATHIOPRINUM

91.

CIPROTERONUM

37.

BACLOFENUM

92.

CISPLATINUM

38.

BARII SULFAS

93.

CLEMASTINUM

39.

BATROXOBIUM

94.

CLENBUTEROLUM

40.

BECLOMETASONUM

95.

CLINDAMYCINUM

41.

BENAZEPRILUM

96.

CLOBETHASOLUM

42.

BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM

97.

CLODRONATUM

43.

BENZYLPENICILLINUM KALICUM

98.

CLOFEZONUM

44.

BENZYLPENICILLINUM NATRICUM

99.

CLOMIFENUM

45.

BETAHISTINUM

100.

CLOMIPRAMINUM

46.

BETAMETHAZONUM

101.

CLONAZEPAMUM

47.

BETAXOLOLUM

102.

CLONIDINUM

48.

BEZAFIBRATUM

103.

CLORAZEPATUM DIKALICUM

49.

BIPERIDENUM

104.

CLORZOXAZONUM

50.

BISMUTHI SUBCITRAS

105.

CLOTRIMAZOLUM

51.

BISOPROLOLUM

106.

CLOZAPINUM

52.

BROMAZEPAMUM

107.

CODERGOTOXINUM

53.

BROMHEXINUM

108.

COLCHICINUM

54.

BROMOCRIPTINUM

109.

COLECALCIFEROLUM

110. COLISTINUM For
(SULFAS)
55. BUDESONIDUM
Compression
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111.

COMBINAÞII

173.

FLUPHENAZINUM

112.

CORTICOTROPHINUM

174.

FLUTICASONUM

113.

CORTISONUM

175.

FURAZOLIDONUM

114.

CYANOCOBALAMINUM

176.

FUROSEMIDUM

115.
116.

CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSPORINUM

177.
178.

FUSAFUNGINUM
GEMFIBROZILUM

117.

CYPROHEPTADINUM

179.

GENTAMYCINUM

118.

D (+) GALACTOSUM

180.

GESTONORONUM CAPROATUM

119.

DACARBAZINUM

181.

GONADOTROPHINUM CHORIONICUM

120.
121.

DANAZOLUM
DEFEROXAMINUM

182.
183.

GRISEOFULVINUM
GUAIFENEZINUM

122.

DESLANOSIDUM

184.

HALOMETHAZONUM MONOHIDRAS

123.

DESMOPRESSINUM

185.

HALOPERIDOLUM

124.

DESOXYCORTONUM

186.

HEXESTROLUM

125.

DEXAMETHASOMUM

187.

HYDROCHLOROTIAZIDUM

126.
127.

DEXTRANOMERUM
DEXTRIFERRONUM

188.
189.

HYDROCORTISONUM
HYDROXYCHLOROQUINUM

128.

DIATRIZOATUM NATRICUM

190.

HYDROXYPROGESTERONUM

129.

DIAZEPAMUM

191.

IBUPROFENUM

130.

DICLOFENACUM

192.

IDOXURIDINUM

131.
132.

DIETHYLCARBAMAZINIUM
DIGITOXINUM

193.
194.

IMIPENENUM + CILOSTATINUM
IMIPRAMINUM

133.

DIGOXINUM

195.

INDAPAMIDUM

134.

DIHYDROTACHYSTEROLUM

196.

INDOMETACINUM

135.

DILTIAZEMUM

197.

INOSINUM

136.

DIMETINDENUM

198.

INTERFERONUM ALPHA

137.
138.

DIPIRIDAMOLUM
DISOPYRAMIDUM

199.
200.

IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM

139.

DOMPERIDONUM

201.

IOPROMIDUM

140.

DOXEPINUM

202.

IOTROLANUM

141.

DOXORUBICINUM

203.

ISOCONAZOLUM

142.
143.

DOXYCYCLINUM
DYDROGESTERONUM

204.
205.

ISOPRENALINUM
ISOSORBIDI DINITRAS

144.

ECONAZOLUM

206.

ISOSORBIDI MONONITRAS

145.

EFEDRINUM

207.

ISOTRETINOINUM

146.

ENALAPRILUM

208.

ISRADIPINUM

147.

EPIRUBICINUM

209.

ITRACONAZOLUM

148.
149.

ERGOMETRINUM
ERYTHROMYCINUM

210.
211.

KALII CHLORIDUM
KALII IODIDUM

150.

ESTRADIOLUM

212.

KALLIDINOGENASUM

151.

ETAMSYLATUM

213.

KANAMYCINUM

152.

ETHINYLESTRADIOLUM

214.

KETOCONAZOLUM

153.
154.

ETHOSUXIMIDUM
ETOPOSIDUM

215.
216.

KETOPROFENUM
KETOTIFENUM

155.

FAMOTIDINUM

217.

LAMOTRIGINUM

156.

FENOTEROLUM

218.

LANATOSIDUM C

157.

FERRICHOLINATUM

219.

LEVAMISOLUM

158.

FERROSII FUMARAS

220.

LEVODOPUM + BENSERAZIDUM

159.
160.

FERROSII GLUCONAS
FERROSII GLUTAMAS

221.
222.

LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVOMEPROMAZINUM

161.

FERROSII SULFAS

223.

LEVOTHYROXINUM

162.

FERRUM-SORBITOLUM

224.

LINCOMYCINUM

163.

FINASTERIDUM

225.

LINDANUM

164.
165.

FLUCONAZOLUM
FLUDROCORTISONUM

226.
227.

LISINOPRYL
LITHII CARBONAS

166.

FLUMETASONUM

228.

LOMUSTINUM

167.

FLUNITRAZEPAMUM

229.

LOPERAMIDUM

168.

FLUOCINOLONI ACETONIDUM

230.

LORATADINUM

169.

FLUOCORTOLONUM

231.

LORAZEPAMUM

170.
171.

FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM

232.
233.

LOVASTATIN
LYNESTRENOLUM
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235.

MAGNESII SULFAS

297.

PHENYLBUTAZONUM

236.

MAPROTILINUM

298.

PHENYLEPHRINUM

237.

MEBENDAZOLUM

299.

PHENYTOINUM

238.

MEBEVERINUM

300.

PHYTOMENADIONUM

239.
240.

MECLOSULFONATUM
MEDAZEPAMUM

301.
302.

PILOCARPINUM
PINDOLOLUM

241.

MELPHALANUM

303.

PIPERAZINUM

242.

MENOTROPINUM

304.

PIRACETAMUM

243.

MEPARTRICINUM

305.

PIRENZEPINUM

244.
245.

METANDIENONUM
METHOTREXATUM

306.
307.

PIROXICAMUM
PLANTE

246.

METHOXALENUM (AMMOIDINUM)

308.

PRAZIQUANTELUM

247.

METHYLDOPUM

309.

PRAZOSINUM

248.

METHYLPREDNISOLONUM

310.

PREDNISOLONUM

249.

METHYLTHIOURACILUM

311.

PREDNISONUM

250.
251.

METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLUM

312.
313.

PRIMIDONUM
PROCHLORPERAZINUM

252.

METRONIDAZOLUM

314.

PROGESTERONUM

253.

MEXILETINUM

315.

PROMETHAZINUM

254.

MIANSERINUM

316.

PROPAFENONUM

255.
256.

MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM

317.
318.

PROPANTHELINI BROMIDUM
PROPERICIAZINUM

257.

MOMETASONUM

319.

PROPRANOLOLUM

258.

MOROXYDINUM HYDROCHLORIDUM

320.

PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM

259.

NAFTIDROFURYLUM

321.

PYRIDOXINUM

260.

NAFTIFINUM

322.

PYRITINOLUM

261.
262.

NANDROLOLUM
NAPROXENUM

323.
324.

PYRVINIUM
RANITIDINUM

263.

NATAMYCINUM

325.

RESERPINUM

264.

NATRII AUROTHIOMALAS

326.

RETINOLUM

265.

NATRII FLUORIDUM

327.

RIFAMPICINUM

266.
267.

NEOMYCINUM
NEOSTIGMINI BROMIDUM

328.
329.

SALBUTAMOLUM
SALMETEROLUM

268.

NICERGOLINUM

330.

SILIBINUM

269.

NICLOSAMIDUM

331.

SIMVASTATINUM

270.

NICOTINAMIDUM

332.

SMECTITUM

271.

NIFEDIPINUM

333.

SOTALOLUM

272.
273.

NIFURATELUM
NITRENDIPINUM

334.
335.

SPIRAMYCINUM
SPIRONOLACTONUM

274.

NITROFURANTOINUM

336.

STREPTOMYCINUM

275.

NITROGLYCERINUM

337.

SUCRALFATUM

276.

NIZATIDINUM

338.

SULFAFURAZOLUM

277.
278.

NORFLOXACINUM
NORTRIPTILINUM

339.
340.

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM
SULFAMETHROLUM + TRIMETHOPRIMUM

279.

NYSTATINUM

341.

SULFASALAZINUM

280.

OFLOXACINUM

342.

SULODEXIDUM

281.

OMEPRAZOLUM

343.

SULTAMICILLINUM

282.

ONDANSETRONUM

344.

TALINOLOLUM

283.
284.

ORCIPRENALINUM
ORNIDAZOLUM

345.
346.

TAMOXIFENUM
TENOXICANUM

285.

OXACILLINUM

347.

TERBINAFINUM

286.

OXPRENOLOLUM

348.

TERBUTALINUM

287.

PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM

349.

TERFENADINUM

288.
289.

PEFLOXACINUM
PENICILLAMINUM

350.
351.

TERIZIDONUM
TERTATOLOLUM

290.

PENTAERITHRYLI TETRANITRAS

352.

TESTOSTERONUM

291.

PENTAZOCINUM

353.

TETRACOSACTIDUM

292.

PENTOXIPHYLINUM

354.

TETRACYCLINUM

293.

PERINDOPRILUM

355.

TETRAZEPAMUM

294.
295.

PHENOBARBITALUM
PHENOFIBRATUM

356.
357.

THEOPHILLINUM
THIAMAZOLUM

5
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359.

THIOPROPERAZINUM

375.

TRIFLUOPERAZINUM

360.

THIORIDAZINUM

376.

TRIHEXYPHENIDYLUM

361.

THIOTEPUM

377.

TRIMETAZIDINUM

362.

TIABENDAZOLUM

378.

TRIMIPRAMINUM

363.

TICLOPIDINUM

379.

TROPICAMIDUM

364.

TIMOLOLUM

380.

TROXERUTINUM

365.

TINIDAZOLUM

381.

TYETILPERAZINUM

366.

TIROIDA

382.

VACCINURI

367.

TIZANIDINUM

383.

VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM

368.

TOBRAMYCINUM

384.

VASOPRESSINUM

369.

TOCOFEROLUM

385.

VERAPAMILUM

370.

TOLAZOLINUM

386.

VINCAMINUM

371.

TOLPERISONUM

387.

VINCRISTINUM

372.

TRAMADOLUM

388.

VINPOCETINUM

373.

TRETINOINUM

389.

XANTHINOLI NICOTINAS

374.

TRIAMCINOLONUM

390.

ZUCLOPENTHIXOLUM

B. Ñ fãrã contribuþie personalã
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ACIDUM RETINOICUM
ACIDUM VALPROICUM
ADENINA
ALPRAZOLAMUM
AMANTADINUM
AMFASTINUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMITRIPTYLINUM
ASPARAGINAZUM
AZATHIOPRINUM
BACLOFENUM
BIPERIDENUM
BLEOMYCINUM SULFAS
BROMAZEPAMUM
BROMOCRIPTINUM
BUFORMINUM
BUSPIRONUM
BUSULFANUM
CALCII FOLINAS
CARBAMAZEPINUM
CARBOPLATINUM
CARDIOXANUM
CHLORAMBUCILUM
CHLOROQUINUM
CHLORPROMAZINUM
CICLOSPORINUM
CISPLATINUM
CLOMIPRAMINUM
CLONAZEPAMUM
CLOZAPINUM
COMBINAÞII
CYCLOBARBITALUM
CYCLOPHOSPHAMIDUM
CYCLOSERINUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DACTINOMYCINUM
DAPSONUM
DAUNORUBICINUM
DIAZEPAMUM
DOCETAXOLUM
DOXEPINUM
DOXORUBICINUM
EPIRUBICINUM
ETHAMBUTOLUM

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

ETHOSUXIMIDUM
ETOPOSIDUM
FILGRASTIMUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINUM
FLUPENTIXOLUM
FLUPHENAZINUM
FLUSPIRILENUM
FLUTAMIDUM
FLUVOXAMINUM
FOROMESTANUM
FOSFESTROLUM
FOSFOMYCINUM
GABAPENTINUM
GANCICLOVIRUM
GEMCITABINUM
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIPIZIDUM
GLIQUIDONUM
GOSERELINUM
GRANISETRONUM
HALOPERIDOLUM
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYCHLOROQUINUM
IDARUBICINUM
IFOSFAMIDUM
IMIPRAMINUM
INDINAVIR
INSULINE
INTERFERONUM ALPHA
INTERFERONUM BETA
ISONIAZIDUM
LAMIVUDINUM
LAMOTRIGINUM
LENOGRASTINUM
LEVODOPUM + CARBIDOPUM
LEVODOPUM + BENSERAZIDUM
LEVOMEPROMAZINUM
LITHII CARBONAS
LOMUSTINUM
MAPROTILINUM
MEDROXYPROGESTERONUM
MEGESTROLUM
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

MELPHALANUM
MERCAPTOPURINUM
MESNUM
METFORMINUM
METHOTREXATUM
MIANSERINUM
MILTEFOSINUM
MOCLOBEMIDUM
MOLGRAMOSTIMUM
MYCOPHENOLATUM
NITRAZEPAMUM
NORTRIPTYLINUM
OLANZAPINUM
ONDANSESETRONUM
OXAZEPAMUM
PACLITAXELUM
PAROXETINUM
PERICIAZINUM
PHENOBARBITALUM
PHENYTOINUM
PIMOZIDUM
PIPOTIAZINUM
PRIMIDONUM
PROCARBAZINUM
PYRAZINAMIDUM
PYRIMETHAMINUM
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RISPERIDONUM
RITORNAVIR
SAQUINAVIR
SELEGILINUM
SERTRALINUM

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

7

STAVUDINUM
TAMOXIFENUM
TERIZIDONUM
TERIZIZONUM
THIOPROPERAZINUM
THIORIDAZINUM
THIOTEPUM
THYMOSTIMULINUM
TIANEPTINUM
TIAPRIDUM
TIOGUANINUM
TOLBUTAMIDUM
TOPOTECAMUM
TRETINOINUM
TRIFLUOPERAZINUM
TRIHEXYPHENIDYLUM
TRIMIPRAMINUM
TROPISETRONUM
VALACYCLOVIRUM
VIGABATRINUM
VINBLASTINUM
VINCRISTINUM
VINDESINUM
VINORELBINUM
ZALCITABINUM
ZIDOVUDINUM
ZUCLOPENTHIXOLUM
SACCHARINUM
COMBINAÞII
NATRII CYCLAMAS
ASPARTAMUM

ANEXA Nr. 3
PRECIZÃRI

privind prescrierea, eliberarea ºi decontarea medicamentelor în anul 1998
5. Inscripþionarea codului pe prescripþia medicalã se va
face
prin aplicarea parafei, care va conþine, în mod obliga1. Prescrierea ºi eliberarea medicamentelor se fac prin
toriu,
codul numeric personal.
consemnarea obligatorie în carnetul de sãnãtate la purtãtor,
6. Prescripþia medicalã fãrã cod este nulã ºi nu va
de cãtre medic ºi farmacist, a datelor din prescripþia
putea fi onoratã de cãtre farmacii.
medicalã.
7. Prescrierea medicamentelor se face de cãtre medici,
2. Prescripþiile medicale cuprind medicamentele care se
exclusiv în limita specialitãþii pe care o au, numai pentru
acordã fãrã contribuþie sau cu plata unei contribuþii persosistemul medical ambulatoriu.
nale de 25% pentru pensionari ºi de 50% pentru celelalte
8. Medicii au obligaþia de a înscrie în documentele
categorii de asiguraþi. Prescripþia se elibereazã de cãtre
medicale ale unitãþii, precum ºi în carnetul de sãnãtate al
medicii din unitãþile sanitare publice, precum ºi de cãtre bolnavului datele corespunzãtoare formularelor tipizate
medicii care îºi desfãºoarã activitatea în sistem privat, aflaþi (numele, prenumele, domiciliul, locul de muncã, profesia,
în evidenþa direcþiilor sanitare, care în anul 1998 îndepli- vârsta, sexul, data consultaþiei, diagnosticul, tratamentul
nesc rolul casei judeþene de asigurãri de sãnãtate.
prescris, documentul din care rezultã cã pacientul a achitat
3. Nu vor elibera prescripþii medicale medicii stagiari ºi la zi contribuþia la asigurãrile de sãnãtate, potrivit Legii
rezidenþii, cu excepþia situaþiilor când sunt în serviciul de nr. 145/1997).
urgenþã. În aceste cazuri, prescripþia medicalã nu poate
9. Decadal, unitãþile plãtitoare ale sumelor compensatorii
cuprinde decât medicaþia pentru maximum 3 zile ºi trebuie pentru medicamentele prescrise în tratamentele ambulatorii
înscrisã în carnetul de sãnãtate.
vor face cunoscute sumele plãtite pentru prescripþiile medi4. Prescripþia medicalã va purta, în mod obligatoriu, cale ale fiecãrui medic direcþiilor sanitare, în vederea urmãcodul medicului ºi specialitatea acestuia pentru medicii care ririi evoluþiei consumului de medicamente, comparativ cu
îºi desfãºoarã activitatea în unitãþile sanitare publice. În sis- bugetul alocat acestei categorii de cheltuieli.
temul privat, pentru prescripþiile medicale eliberate prin
10. Prescripþiile medicale pe baza cãrora se elibereazã
cabinetele particulare se va menþiona, în mod obligatoriu, medicamentele constituie documente financiar-contabile,
ºi indicativul ”PÒ înaintea
codului (de
exemplu: P 152038).
conform cãrora se întocmesc
borderourilePurposes
centralizatoareOnly
pe
Compression
by CVISION
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PdfCompressor.
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categorii de compensare. Pentru unitãþile sanitare aparþinând altor ministere decât Ministerul Sãnãtãþii se vor
întocmi borderouri distincte.
11. Borderourile centralizatoare trebuie sã poarte viza de
control financiar-preventiv a persoanelor împuternicite potrivit legii.
12. Prescripþia medicalã se va întocmi în trei exemplare
ºi va cuprinde denumirea ºi sediul unitãþii medicale,
numele, prenumele ºi adresa completã a bolnavului, numãrul ºi felul actului prin care se dovedeºte cã acesta este
asigurat în condiþiile legii ºi cã a achitat contribuþia la
bugetul asigurãrilor de sãnãtate, numãrul din registrul de
consultaþie, diagnosticul, ºtampila unitãþii medicale unde îºi
desfãºoarã activitatea medicul care elibereazã prescripþia
medicalã, semnãtura ºi parafa medicului. Toate prescripþiile
medicale vor purta, în mod obligatoriu, ºtampila cu codul
medicului, cod înregistrat la direcþia sanitarã judeþeanã sau
a municipiului Bucureºti. Toate datele vor fi înscrise citeþ ºi
fãrã modificãri, ºtersãturi sau adãugãri.
13. Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pânã la 3 zile în afecþiuni acute, de pânã la
8Ñ10 zile în afecþiuni subacute ºi de pânã la 30 de zile
pentru bolnavii cu afecþiuni cronice dispensarizaþi.
14. Numãrul medicamentelor care pot fi prescrise pentru
un bolnav la o consultaþie poate fi de 1Ñ3 produse.
Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se va
nota în cifre ºi litere.
15. Prescripþiile medicale magistrale, precum ºi preparatele galenice prevãzute de Farmacopeea Românã în
vigoare se elibereazã în acelaºi mod.
16. Prescrierea medicamentelor a cãror valoare totalã
depãºeºte suma de 250.000 lei se poate face numai dupã
obþinerea de cãtre medic a avizului Comisiei de control al
medicamentului.
17. Pentru controlul consumului de medicamente, direcþiile sanitare, prin unitãþile sanitare care deconteazã medicamentele, pot stabili plafoane valorice lunare pe fiecare
medic, în limita cãrora medicii pot prescrie medicamente.

aceloraºi denumiri comune internaþionale, aprobate prin
hotãrâre a Guvernului. În acest caz, farmacistul are obligaþia de a preciza pe prescripþia medicalã denumirea medicamentului eliberat. Preþul medicamentului eliberat nu poate fi
mai mare de 30% faþã de preþul medicamentului prescris;
în cazul în care medicul indicã numai denumirea substanþei
active, farmacistul are obligaþia de a elibera medicamentul
cu preþul cel mai mic.
22. Înscrierea costurilor se va face de cãtre farmacist
numai pentru medicamentele eliberate, pe toate exemplarele prescripþiei medicale.
23. Farmacistul va nota preþurile integrale ale medicamentelor, le va totaliza ºi va menþiona pe prescripþia medicalã atât suma totalã, cât ºi suma compensatã.
24. Medicamentele care nu au fost eliberate de farmacie
se anuleazã cu o linie, în faþa primitorului, pe toate exemplarele prescripþiei medicale. Farmacistul va consemna în
carnetul de sãnãtate, sub semnãturã, medicamentul ºi cantitatea eliberatã.
25. Prevederile pct. 23 ºi 24 se aduc la cunoºtinþã asiguraþilor prin afiºare la loc vizibil în farmacii.
III. Modul de decontare

26. Direcþiile sanitare, în limita plafoanelor valorice stabilite ºi a finanþãrilor transmise de cãtre Ministerul Sãnãtãþii,
vor alimenta contul special deschis la nivelul unitãþilor sanitare nominalizate din subordine, în vederea decontãrii
sumelor aferente medicamentelor eliberate cãtre farmaciile
cu care au fost încheiate contracte.
27. Farmaciile vor întocmi un borderou centralizator în
care fiecare prescripþie medicalã va purta un numãr curent.
Acelaºi numãr va fi notat pe fiecare prescripþie medicalã.
Borderourile se întocmesc în douã exemplare, specificându-se suma ce urmeazã a fi încasatã de la unitatea sanitarã.
28. Borderourile centralizatoare se vor întocmi de cãtre
farmacie, separat pe fiecare categorie de contribuþie, ºi
pentru prescripþiile medicale eliberate de medicii din
unitãþile sanitare aparþinând altor ministere decât Ministerul
Sãnãtãþii. Centralizarea se va face distinct pe fiecare
II. Eliberarea medicamentelor
unitate aparþinând altor ministere.
29. La termenele stabilite în contractul încheiat între uni18. Eliberarea medicamentelor se face numai pe baza
prescripþiei medicale ºi a carnetului de sãnãtate, potrivit tatea sanitarã ºi farmacii sau ori de câte ori este nevoie, o
copie de pe borderou, certificatã pentru exactitate ºi realiprevederilor prezentelor precizãri.
19. Eliberarea medicamentelor se face la orice farmacie tate de cãtre dirigintele farmaciei (inclusiv la cele particude pe raza judeþului sau a municipiului Bucureºti care a lare), împreunã cu originalul prescripþiilor medicale vor fi
încheiat contract pentru eliberarea medicamentelor cu o înaintate unitãþii sanitare la care farmacia a fost arondatã.
30. Suma totalã va fi achitatã astfel: 50%, la prezentaunitate sanitarã din teritoriul respectiv. Medicii care au
întocmit prescripþia medicalã vor comunica pacientului far- rea decontului ºi a actelor justificative, iar restul de 50%,
maciile la care se pot adresa pentru obþinerea medicamen- într-un termen de cel mult 7 zile de la data prezentãrii
telor. Primitorul semneazã de primirea medicamentelor pe decontului, termen în cadrul cãruia se va asigura verificaversoul prescripþiei medicale, pe care se menþioneazã rea documentelor.
31. Unitãþile sanitare nominalizate vor verifica decontunumele, prenumele, adresa completã, seria ºi numãrul acturile ºi actele justificative prezentate de farmacii ºi, dupã
lui de identitate.
20. La eliberarea medicamentelor, farmacia va încasa aprobarea acestora potrivit legii, vor pune la dispoziþie fardiferenþa de 25%, respectiv 50%, din valoarea produselor maciilor, în cadrul termenului prevãzut la alineatul preceeliberate primitorului. În situaþia în care primitorul renunþã la dent, diferenþa de decontat.
32. Farmaciile rãspund de exactitatea datelor cuprinse în
o parte din medicamentele cuprinse în prescripþia medicalã,
acestea nu se elibereazã ºi se anuleazã, nefiind permisã decont ºi în actele justificative, iar unitãþile sanitare concompensarea prin medicamente a sumei pe care, potrivit tractante, de legalitatea plãþilor efectuate.
33. Pânã la data de 6 a fiecãrei luni, unitãþile sanitare
reglementãrilor legale, o suportã pacientul.
21. Farmaciile pot înlocui medicamentele prescrise pe vor justifica direcþiei sanitare plãþile efectuate în luna preceCompression
bycuCVISION
Technologies’
PdfCompressor.
Evaluation
Only
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datã, va raporta Ministerului Sãnãtãþii datele privind plata
medicamentelor.
34. Dupã analiza datelor prezentate, Ministerul Sãnãtãþii
va pune la dispoziþie direcþiilor sanitare sumele destinate
plãþii medicamentelor, în limita plafoanelor valorice stabilite.
35. Pentru realizarea obligaþiilor prevãzute mai sus se
constituie, la nivelul direcþiilor sanitare judeþene ºi a municipiului Bucureºti, Comisia de supraveghere ºi control al consumului de medicamente, iar la unitãþile sanitare
nominalizate, o comisie de control având aceleaºi atribuþii.
Componenþa comisiilor mai sus menþionate se stabileºte de
cãtre direcþia sanitarã, respectiv de conducerile unitãþilor
sanitare pe lângã care funcþioneazã. Componenþa numericã
a comisiei va fi de 5 persoane, cuprinzând urmãtoarele
categorii profesionale: medici, farmaciºti, economiºti.
36. Direcþiile sanitare ºi unitãþile sanitare nominalizate
sunt obligate sã analizeze, lunar, în consiliile de administraþie, modul de gestionare a fondurilor, precum ºi prescrierea
ºi eliberarea medicamentelor, luând mãsurile care se impun.
IV. Dispoziþii finale
37. Refuzul prescrierii de medicamente în triplu exemplar, prescrierea abuzivã ºi incorectã a medicamentelor,
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depãºirea plafoanelor stabilite, refuzul de eliberare a medicamentelor existente în farmacii, cât ºi prescrierea de
medicamente nejustificate din punct de vedere medical sau
prin nerespectarea dispoziþiilor legale atrag, dupã caz, rãspunderea persoanelor vinovate, în condiþiile legii.
38. Inspecþia farmaceuticã din Ministerul Sãnãtãþii, precum ºi personalul de specialitate din cadrul Ministerului
Sãnãtãþii ºi al direcþiilor sanitare, în cadrul atribuþiilor care
le revin, au obligaþia sã controleze, la nivelul unitãþilor sanitare publice ºi al farmaciilor, documentele privind prescrierea, eliberarea ºi decontarea medicamentelor de uz
uman.
39. În cazul încãlcãrii dispoziþiilor legale se vor întocmi
actele de constatare ºi de sesizare ale organelor competente, potrivit rãspunderii juridice care rezultã din actul de
constatare.
40. Normele metodologice nr. 250/1994 privind compensarea preþurilor cu amãnuntul la unele medicamente de uz
uman, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 51 ºi nr. 51 bis din 1 martie 1994, cu modificãrile ulterioare, îºi înceteazã aplicabilitatea.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Memorandumului de înþelegere
privind colaborarea dintre Ministerul Învãþãmântului
din România ºi Ministerul Educaþiei din Thailanda,
pentru perioada 1997Ñ1999,
semnat la Bucureºti la 7 iunie 1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Memorandumul de înþelegere privind colaborarea
dintre Ministerul Învãþãmântului din România ºi Ministerul Educaþiei din
Thailanda, pentru perioada 1997Ñ1999, semnat la Bucureºti la 7 iunie
1997.
Art. 2. Ñ Cheltuielile necesare realizãrii acþiunilor prevãzute în documentul menþionat la art. 1 se suportã din bugetul aprobat, anual, Ministerului
Educaþiei Naþionale, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Pleºu
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 39/1991 privind autorizarea funcþionãrii unei
filiale a Societãþii Internaþionale de Telecomunicaþii Aeronautice Ñ S.I.T.A. în România
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Articolul 2 din Hotãrârea Guvernului
nr. 39/1991 privind autorizarea funcþionãrii unei filiale a
Societãþii Internaþionale de Telecomunicaþii Aeronautice Ñ
S.I.T.A. în România, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1991, modificatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 43/1997, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 6 martie
1997, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Filiala Societãþii Internaþionale de
Telecomunicaþii Aeronautice Ñ S.I.T.A. are ca obiect de

activitate organizarea, dezvoltarea, dotarea, folosirea ºi
exploatarea unor sisteme moderne de telecomunicaþii ºi
asigurarea mijloacelor tehnice în scopul prelucrãrii oricãror
categorii de informaþii pentru serviciile de transmisiuni:
a) pentru companiile aeriene, membre ºi nemembre
S.I.T.A., care efectueazã transport aerian ºi activitãþi
conexe acestuia;
b) pentru alte categorii de utilizatori al cãror obiect de
activitate nu se desfãºoarã în domeniul aviaþiei sau al
transportului aerian.Ò

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul comunicaþiilor,
Sorin Pantiº
Bucureºti, 2 februarie 1998.
Nr. 54.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru prelungirea, în anul 1998, a aplicãrii Hotãrârii Guvernului nr. 196/1997
privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale a unor produse din import
În temeiul prevederilor art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã prelungirea, pânã la data de 31
decembrie 1998, a prevederilor Hotãrârii Guvernului
nr. 196/1997 privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale a unor produse din import, pentru poziþia tarifarã 7302.10.31 Ñ Alte ºine, noi, cu o greutate pe metru
egalã sau mai mare de 20 kg, în limita unui contingent

tarifar valoric total, aferent ºinei de cale feratã, de maximum 60 de milioane dolari S.U.A.
Art. 2. Ñ Administrarea contingentului tarifar se efectueazã prin licenþe eliberate de Ministerul Industriei ºi
Comerþului.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul industriei ºi comerþului,
Mircea Ciumara
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 2 februarie 1998.
Nr. 61. by CVISION Technologies’
Compression
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind abrogarea Hotãrârii Guvernului nr. 699/1990
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 699/1990 privind
atribuirea terenurilor necesare Societãþii Comerciale Mixte GELYNE Ñ
FRANÞA ªI GAVRILA & CO, numitã ”SIVAÒ, pentru construirea unui ansamblu de clãdiri în zona Lipscani, în vederea începerii lucrãrilor de proiectare,
construcþie ºi activitate comercialã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 280 din 9 noiembrie 1992.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministru delegat pe lângã
primul-ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 9 februarie 1998.
Nr. 66.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui teren, situat în municipiul Bucureºti,
în administrarea Ministerului Tineretului ºi Sportului
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea terenului, proprietate publicã a statului, în suprafaþã de 360 m2, situat în municipiul Bucureºti, bd. Mircea Eliade
nr. 2, sectorul 1, din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ în administrarea Ministerului Tineretului ºi
Sportului.
Art. 2. Ñ Terenul prevãzut la art. 1 va avea destinaþia de cale de
acces cãtre spaþiile de cazare ºi vestiarele sportivilor din Complexul Sportiv
Floreasca.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea terenului prevãzut la art. 1 se face pe
bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
p. Ministrul tineretului ºi sportului,
Emerich Jenei,
secretar de stat
Ministru delegat pe lângã
primul-ministru pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
ºi a Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 9 februarie 1998.
Nr. 67.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 73/17.II.1998

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SÃNÃTÃÞII

ORDIN
pentru aprobarea Regulilor de bunã practicã în studiul clinic al medicamentelor în România
ºi a Normelor de aplicare a Regulilor de bunã practicã în studiul clinic
al medicamentelor în România
Ministrul sãnãtãþii,
având în vedere referatul întocmit de Direcþia farmaceuticã nr. ST.I.D. 7.674 din 14 octombrie 1997,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulile de bunã practicã în studiul clinic al medicamentelor în România, cuprinse în
anexa nr. I*), care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Se aprobã Normele de aplicare a Regulilor
de bunã practicã în studiul clinic al medicamentelor în
România, cuprinse în anexa nr. II*), care are un numãr de
15 anexe ce fac parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de
60 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al
României, datã de la care orice alte dispoziþii contrare se
abrogã.
Art. 4. Ñ Direcþiile de specialitate din Ministerul
Sãnãtãþii, Comisia Medicamentului, Institutul pentru Controlul
de Stat al Medicamentului ºi Cercetãri Farmaceutice vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul sãnãtãþii,
prof. dr. ªtefan Iosif Drãgulescu
Bucureºti, 19 octombrie 1997.
Nr. 858.
*) Anexa nr. I ºi anexa nr. II, inclusiv anexele nr. 1Ñ15, pot fi consultate la Ministerul Sãnãtãþii Ñ Direcþia farmaceuticã ºi Institutul pentru
Controlul de Stat al Medicamentului ºi Cercetãri Farmaceutice.

DEPARTAMENTUL PENTRU PROTECÞIA
MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de organizare
ºi funcþionare a Departamentului pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale
Ministrul delegat pe lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale, în
conformitate cu prevederile art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 17/1997 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Departamentului pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 17 din 5 februarie 1997, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Articol unic. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale.
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru minoritãþi naþionale,
Gyšrgy Tokay
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REGULAMENTUL
de organizare ºi funcþionare a Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale
CAPITOLUL I
Atribuþiile Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale

CAPITOLUL II
Structura organizatoricã a Departamentului pentru
Protecþia Minoritãþilor Naþionale

Art. 1. Ñ Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor
Art. 4. Ñ Pentru îndeplinirea atribuþiilor sale, Departamentul
Naþionale, înfiinþat prin Hotãrârea Guvernului nr. 17 din pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale este structurat
31 ianuarie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al conform anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 17/1997, cu
României, Partea I, nr. 17 din 5 februarie 1997, funcþio- modificãrile ulterioare.
neazã ca departament în cadrul aparatului de lucru al
Art. 5. Ñ Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor
Guvernului României, subordonat primului-ministru.
Naþionale este condus de ministrul delegat pe lângã primulArt. 2. Ñ Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor ministru pentru minoritãþi naþionale, cu statut de membru al
Naþionale exercitã atribuþii privind pãstrarea, exprimarea ºi Guvernului.
dezvoltarea identitãþii etnice, culturale, lingvistice ºi reliArt. 6. Ñ Ministrul delegat pe lângã primul-ministru pengioase a cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, în tru minoritãþi naþionale este sprijinit de secretarul de stat
conformitate cu prevederile Constituþiei României, cu legis- care, în absenþa ministrului, conduce cu drepturi depline
laþia în vigoare, precum ºi cu cele prevãzute în convenþiile Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale.
internaþionale la care România este parte.
Art. 7. Ñ Direcþiile ºi sectoarele, respectiv Oficiul
Art. 3. Ñ Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor Naþional pentru Rromi, sunt organele de specialitate ale
Naþionale are urmãtoarele atribuþii:
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale,
a) elaboreazã proiecte de legi ºi alte acte normative din care contribuie nemijlocit la exercitarea atribuþiilor acestuia.
domeniul sãu de activitate;
Art. 8. Ñ Cabinetul exercitã atribuþii administrative ºi de
b) avizeazã proiecte de legi ºi de alte acte normative,
secretariat, în vederea organizãrii activitãþii Departamentului
care au incidenþã asupra drepturilor ºi îndatoririlor persoapentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale, a ministrului delegat
nelor aparþinând minoritãþilor naþionale;
pe lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale ºi a
c) monitorizeazã aplicarea actelor normative interne ºi
internaþionale referitoare la protecþia minoritãþilor naþionale; secretarului de stat.
d) la propunerea fundamentatã a Consiliului Minoritãþilor
CAPITOLUL III
Naþionale, Guvernul, prin Departamentul pentru Protecþia
Conducerea Departamentului pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale, acordã asistenþã financiarã organizaMinoritãþilor Naþionale
þiilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, prin adopIII. (i) Ministrul delegat pe lângã primul-ministru pentru
tarea de hotãrâri în baza Legii nr. 72/1996 privind finanþele
minoritãþi naþionale
publice ºi a legilor bugetare anuale;
e) menþine legãtura cu Consiliul Minoritãþilor Naþionale
Art. 9. Ñ Ministrul delegat pe lângã primul-ministru penprivind atribuþiile departamentului;
tru minoritãþi naþionale are urmãtoarele atribuþii:
f) urmãreºte aplicarea unitarã a prevederilor legale pria) rãspunde de aplicarea politicii Guvernului în domeniul
vind protecþia minoritãþilor naþionale de cãtre autoritãþile protecþiei minoritãþilor;
publice locale;
b) aprobã încadrarea, numirea, transferul, promovarea,
g) solicitã date ºi informaþii de la autoritãþile publice, sancþionarea sau eliberarea din funcþie a personalului
necesare îndeplinirii atribuþiilor proprii;
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale,
h) primeºte ºi examineazã cererile ºi sesizãrile adresate conform prezentului regulament, regulamentului de ordine
de cãtre instituþii, organizaþii sau persoane fizice, cu privire
interioarã ºi legislaþiei în vigoare;
la actele organelor administraþiei publice care încalcã drepc) aprobã plata drepturilor salariale;
turile persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale ºi comud) aprobã regulamentul de organizare ºi funcþionare,
nicã punctul de vedere legal;
precum ºi regulamentul de ordine interioarã ale
i) stabileºte ºi menþine relaþii cu organizaþii guvernamentale ºi neguvernamentale din þarã ºi din strãinãtate ºi cu Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale;
e) aprobã programul de lucru al Departamentului pentru
organisme internaþionale care au în atribuþiile lor soluþionaProtecþia
Minoritãþilor Naþionale;
rea problemelor respectãrii drepturilor persoanelor aparþif)
stabileºte
competenþele ºi rãspunderile conducãtorilor
nând minoritãþilor naþionale;
j) promoveazã ºi organizeazã programe privind pãstra- direcþiilor, în vederea îndeplinirii atribuþiilor acestora, în conrea, exprimarea ºi dezvoltarea identitãþii etnice, culturale, formitate cu prevederile legale;
g) asigurã reprezentarea, la cel mai înalt nivel, a
lingvistice ºi religioase a persoanelor aparþinând minoritãþilor
Departamentului
pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale, în
naþionale;
k) menþine legãturi permanente ºi colaboreazã cu auto- relaþiile cu organele administraþiei publice, precum ºi la
ritãþile administraþiei publice locale, prin împuterniciþi cu întâlniri, seminarii, mese rotunde, organizate în þarã ºi în
competenþe teritoriale, numiþi prin ordin al ministrului dele- strãinãtate;
h) participã la ºedinþele Guvernului;
gat pe lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale, în
i) convoacã ºedinþele Consiliului de conducere al
vederea identificãrii problemelor specifice ºi urmãririi soluDepartamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale;
þionãrii acestora;
j) îi deleagã pe reprezentanþii Departamentului pentru
l) sprijinã cercetãrile ºtiinþifice în domeniul relaþiilor
interetnice, prin menþinerea de contacte cu personalitãþi din Protecþia Minoritãþilor Naþionale la întâlniri, seminarii, mese
rotunde, organizate în þarã ºi în strãinãtate;
domeniu;
k) exercitã alte atribuþii în conformitate cu Hotãrârea
m) îndeplineºte ºi alte atribuþii stabilite de Guvern sau
însãrcinãri date deby
primul-ministru.
Guvernului nr. 17/1997,
modificãrile ulterioare.
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III. (ii) Secretarul de stat

Art. 10. Ñ Secretarul de stat are urmãtoarele atribuþii:
a) coordoneazã activitatea Departamentului pentru
Protecþia Minoritãþilor Naþionale;
b) reprezintã Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale la întâlniri, seminarii, mese rotunde, organizate în
þarã ºi în strãinãtate;
c) exercitã, în absenþa ministrului delegat pe lângã
primul-ministru pentru minoritãþi naþionale, toate atribuþiile
acestuia.
III. (iii) Consilierul ministrului delegat pe lângã primulministru pentru minoritãþi naþionale

Art. 11. Ñ Consilierul ministrului delegat pe lângã
primul-ministru pentru minoritãþi naþionale are urmãtoarele
atribuþii:
a) coordoneazã ºi organizeazã activitatea cabinetului
ministrului;
b) propune mãsuri pentru buna organizare a muncii în
cadrul cabinetului ministrului;
c) faciliteazã colaborarea dintre direcþiile Departamentului
pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale;
d) analizeazã lucrãrile elaborate în cadrul direcþiilor ºi le
prezintã spre aprobare ministrului delegat pe lângã primulministru pentru minoritãþi naþionale;
e) potrivit împuternicirilor date de ministrul delegat pe
lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale, poate
reprezenta Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale în raporturile cu alte instituþii sau organizaþii similare din þarã ºi din strãinãtate;
f) urmãreºte realizarea în termen a activitãþilor ºi a sarcinilor stabilite de ministrul delegat pe lângã primul-ministru
pentru minoritãþi naþionale sau de secretarul de stat;
g) repartizeazã spre rezolvare, pe baza îndrumãrilor ºi
rezoluþiilor date de ministrul delegat pe lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale sau de secretarul de stat,
corespondenþa ºi celelalte lucrãri care intrã în atribuþiile
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale;
h) prezintã în scris ministrului delegat pe lângã primulministru pentru minoritãþi naþionale ºi direcþiilor materialul
informativ ºi sarcinile rezultate în urma ºedinþelor sãptãmânale ale Consiliului de conducere al Departamentului pentru
Protecþia Minoritãþilor Naþionale;
i) exercitã alte atribuþii primite de la ministrul delegat pe
lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale.

III. (v) ªefii de sector

Art. 13. Ñ ªefii de sector au urmãtoarele atribuþii:
a) îndrumã ºi coordoneazã activitatea sectorului;
b) asigurã informarea permanentã a conducerii direcþiei
în legãturã cu problemele specifice sectorului;
c) menþin disciplina muncii în cadrul sectorului;
d) menþin relaþii cu organizaþiile cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale;
e) reprezintã Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale cu ocazia întâlnirilor sãptãmânale cu Grupul parlamentar al minoritãþilor naþionale din Camera Deputaþilor;
f) exercitã alte atribuþii primite de la conducerea
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale sau
de la directorul direcþiei din care fac parte.
CAPITOLUL IV
Organizarea ºi atribuþiile direcþiilor
IV. (i) Direcþia pentru relaþii publice, mass-media ºi protocol

Art. 14. Ñ (1) Direcþia pentru relaþii publice, mass-media
ºi protocol funcþioneazã ca organ de specialitate în cadrul
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale ºi
este condusã de un director subordonat direct ministrului
delegat pe lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale
ºi secretarului de stat.
(2) Pe scarã ierarhicã, personalul direcþiei este subordonat directorului, care organizeazã, coordoneazã ºi controleazã activitatea acesteia.
Art. 15. Ñ În cadrul Direcþiei pentru relaþii publice,
mass-media ºi protocol îºi desfãºoarã activitatea douã sectoare: Sectorul mass-media ºi protocol ºi Sectorul teritoriu
care are în subordine birourile teritoriale ale Departamentului
pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale, înfiinþate prin ordin
al ministrului delegat pe lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale.
Art. 16. Ñ Atribuþiile Direcþiei pentru relaþii publice,
mass-media ºi protocol, în funcþie de specificul organizãrii
sale, sunt:
1. Sectorul teritoriu are urmãtoarele atribuþii:
a) urmãreºte aplicarea unitarã a prevederilor legale privind protecþia minoritãþilor naþionale de cãtre autoritãþile
publice, în colaborare cu Direcþia legislaþie;
b) primeºte ºi examineazã cererile ºi sesizãrile adresate
de cãtre instituþii, organizaþii sau persoane fizice, cu privire
la actele organelor administraþiei publice care încalcã drepturile persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale ºi le
III. (iv) Directorii
transmite, dupã caz, spre o competentã soluþionare,
Art. 12. Ñ Directorii au urmãtoarele atribuþii:
Direcþiei legislaþie;
a) coordoneazã ºi organizeazã activitatea direcþiei pe
c) rãspunde, în termen legal, la cereri, sesizãri ºi scricare o conduc;
sori referitoare la problemele din competenþa direcþiei;
b) menþin disciplina muncii în cadrul direcþiei;
d) prin împuterniciþii cu competenþe teritoriale:
c) reprezintã direcþia la diferite acþiuni de specialitate;
(i) menþine legãturi permanente ºi colaboreazã cu
d) menþin relaþii la nivel de directori cu alte organe de
autoritãþile administraþiei publice locale, în vedespecialitate din administraþia publicã centralã;
rea identificãrii problemelor specifice ºi urmãririi
e) urmãresc ºi aprobã corespondenþa ºi documentele
soluþionãrii acestora;
intrate sau ieºite la/de la direcþie;
(ii) monitorizeazã presa minoritãþilor ºi presa localã
f) prezintã, în scris, materialele informative, în cadrul
din teritoriu;
ºedinþelor sãptãmânale ale Consiliului de conducere al
(iii) stabileºte contacte ºi colaboreazã cu toate orgaDepartamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale,
nizaþiile locale, respectiv cu filialele organizaþiilor
ministrului delegat pe lângã primul-ministru pentru minoritãþi
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale;
naþionale ºi secretarului de stat, în legãturã cu activitatea
(iv) iniþiazã colaborãri cu instituþii de cercetare ºi
desfãºuratã în cadrul direcþiei;
catedre universitare cu profil sociologic, în vedeg) asigurã informarea permanentã a conducerii
rea valorificãrii, în interesul obiectivului propriu, a
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale în
rezultatelor studiilor de profil.
legãturã cu problemele direcþiei;
Activitatea angajaþilor birourilor teritoriale este coordonatã
h) reprezintã Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor de cãtre ºeful Sectorului teritoriu.
Naþionale cu ocazia întâlnirilor sãptãmânale cu Grupul par2. Sectorul mass-media ºi protocol are urmãtoarele
lamentar al minoritãþilor naþionale din Camera Deputaþilor; atribuþii:
i) exercitã alte atribuþii primite de la conducerea
a) organizeazã conferinþe de presã, asigurã legãturile cu
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Guvernului, redacteazã comunicatele ministrului delegat pe
lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale ºi ale
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale. În
acest scop, expertul guvernamental sau referentul participã
la întâlnirile demnitarilor cu delegaþii din þarã ºi din strãinãtate ºi la manifestãrile organizate de departament;
b) menþine legãtura permanentã cu redactorii de specialitate din presa centralã;
c) pregãteºte materialul documentar necesar interviurilor
acordate de cãtre demnitari;
d) redacteazã Buletinul informativ al Departamentului
pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale;
e) monitorizeazã presa centralã, þinând seama de
specificul activitãþii departamentului, ºi prelucreazã informaþiile de acest gen furnizate de birourile teritoriale; elaboreazã
analize ºi studii sintetice;
f) în colaborare cu Sectorul societatea civilã al Direcþiei
relaþii cu societatea civilã ºi organisme internaþionale, iniþiazã cursuri ºi seminarii pentru ziariºti, în scopul promovãrii toleranþei etnice în presã;
g) asigurã organizarea ºi desfãºurarea activitãþilor specifice de protocol;
h) colaboreazã cu serviciul omolog al Secretariatului
General al Guvernului.
Art. 17. Ñ Direcþia pentru relaþii publice, mass-media ºi
protocol colaboreazã, în cadrul Departamentului pentru
Protecþia Minoritãþilor Naþionale, cu toate direcþiile ºi sectoarele acestuia, primind ºi acordând asistenþã în domeniile
sale de specialitate.
IV. (ii) Direcþia legislaþie
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Art. 20. Ñ Direcþia legislaþie colaboreazã, în cadrul
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale, cu
toate direcþiile ºi sectoarele acestuia, primind ºi acordând
asistenþã în domeniile sale de specialitate.
IV. (iii) Direcþia relaþii cu societatea civilã ºi organisme internaþionale

Art. 21. Ñ (1) Direcþia relaþii cu societatea civilã ºi
organisme internaþionale funcþioneazã ca organ de specialitate în cadrul Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale ºi este condusã de un director subordonat direct
ministrului delegat pe lângã primul-ministru pentru minoritãþi
naþionale ºi secretarului de stat.
(2) Pe scarã ierarhicã, personalul direcþiei este subordonat directorului, care organizeazã, coordoneazã ºi controleazã activitatea acesteia.
Art. 22. Ñ În cadrul Direcþiei relaþii cu societatea civilã
ºi organisme internaþionale îºi desfãºoarã activitatea un
sector de specialitate pentru menþinerea legãturilor cu organizaþiile neguvernamentale.
Art. 23. Ñ Principalele atribuþii ale Direcþiei relaþii cu
societatea civilã ºi organisme internaþionale sunt
urmãtoarele:
a) stabileºte ºi menþine relaþii cu organizaþiile guvernamentale ºi neguvernamentale din þarã ºi din strãinãtate ºi
cu organismele internaþionale ce au în atribuþiile lor soluþionarea problemelor referitoare la respectarea drepturilor
omului, în general, ºi a drepturilor minoritãþilor, în special;
b) sprijinã dezvoltarea unui cadru informaþional de comunicare, pe plan local ºi regional, între autoritãþile publice ºi
organizaþiile neguvernamentale;
c) organizeazã periodic întâlniri, la nivel regional ºi
naþional, între organizaþiile neguver namentale care se
ocupã de problemele minoritãþilor;
d) elaboreazã proiecte ºi programe ºi organizeazã diferite acþiuni care au ca scop pãstrarea, exprimarea ºi dezvoltarea identitãþii etnice, lingvistice, religioase ºi culturale a
persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale;
e) primeºte ºi acordã sprijin organizaþiilor minoritãþilor
naþionale ºi altor organizaþii neguvernamentale care au ca
principalã preocupare problematica drepturilor omului;
f) menþine legãturile cu asociaþii, fundaþii ºi institute care
monitorizeazã situaþia respectãrii drepturilor omului în
România;
g) participã la seminarii, mese rotunde, dezbateri
publice, organizate în þarã ºi în strãinãtate, având ca problematicã drepturile omului;
h) la solicitarea minoritãþilor, asigurã medierea conflictelor ºi acordã consultanþã;
i) þine evidenþa datelor primite de la organizaþiile neguvernamentale, de la organismele internaþionale ºi de la
instituþiile administraþiei publice.
Art. 24. Ñ Direcþia relaþii cu societatea civilã ºi organisme internaþionale colaboreazã, în cadrul Departamentului
pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale, cu toate direcþiile ºi
sectoarele acestuia, primind ºi acordând asistenþã în domeniile sale de specialitate.

Art. 18. Ñ (1) Direcþia legislaþie funcþioneazã ca organ
de specialitate în cadrul Departamentului pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale ºi este condusã de un director,
subordonat direct ministrului delegat pe lângã primul-ministru
pentru minoritãþi naþionale ºi secretarului de stat.
(2) Pe scarã ierarhicã, personalul direcþiei este subordonat directorului, care organizeazã, coordoneazã ºi controleazã activitatea acesteia.
Art. 19. Ñ Direcþia legislaþie are urmãtoarele atribuþii:
a) întocmeºte documentaþii, în vederea elaborãrii actelor
normative, precum ºi studii politice, de fezabilitate ºi de
evaluare a efectelor sociale ale acestora;
b) realizeazã studii de drept comparat, analize ºi sinteze
juridice, precum ºi studii asupra armonizãrii sistemului
juridic;
c) elaboreazã ºi avizeazã texte de acte normative, formuleazã expuneri de motive, îndeplineºte acþiunile premergãtoare înaintãrii acestora Guvernului sau Parlamentului ºi
urmãreºte aplicarea lor dupã aprobare sau promulgare;
d) primeºte ºi examineazã cererile ºi sesizãrile adresate
de cãtre instituþii, organizaþii sau persoane fizice, cu privire
la actele organelor administraþiei publice care încalcã drepturile persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale, ºi
comunicã punctul de vedere legal;
e) acordã avize asociaþiilor ºi fundaþiilor a cãror activitate intrã în sfera de competenþã a Departamentului pentru
Protecþia Minoritãþilor Naþionale, în vederea obþinerii de
IV. (iv) Direcþia analizã ºi asistenþã financiarã
cãtre acestea a personalitãþii juridice;
Art. 25. Ñ (1) Direcþia analizã ºi asistenþã financiarã
f) elaboreazã planul trimestrial de activitate în domeniul
funcþioneazã ca organ de specialitate în cadrul
legislativ;
g) menþine relaþii cu organele de specialitate din admi- Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale ºi
nistraþia publicã ºi cu organismele neguvernamentale spe- este condusã de un director subordonant direct ministrului
delegat pe lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale
cializate în problema drepturilor omului;
h) acordã asistenþã juridicã compartimentelor din depar- ºi secretarului de stat.
(2) Pe scarã ierarhicã, personalul direcþiei este subordotament ºi organizaþiilor minoritãþilor naþionale;
i) urmãreºte ºi analizeazã actele normative în vigoare, nat directorului, care organizeazã, coordoneazã ºi controleazã activitatea acesteia.
publicate în Monitorul Oficial al României;
Art. 26. Ñ În cadrul Direcþiei analizã ºi asistenþã finanj) întocmeºte documentaþii informative, note ºi adrese
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analizeazã, din punct de vedere financiar, proiectele de
programe interne sau de integrare europeanã.
Art. 27. Ñ Atribuþiile Direcþiei analizã ºi asistenþã financiarã sunt urmãtoarele:
a) fundamenteazã ºi stabileºte bugetul anual al organizaþiilor minoritãþilor naþionale, pe baza propunerilor acestora;
b) întocmeºte ºi transmite Sectorului resurse financiare
al Secretariatului General al Guvernului situaþia finanþãrii
lunare, pe baza aprobãrii sumelor în Comisia pentru probleme financiare;
c) stabileºte ºi menþine contacte cu reprezentanþii organizaþiilor minoritãþilor naþionale, realizând îndrumarea acestora în respectarea disciplinei financiare în activitatea
curentã pe care o desfãºoarã;
d) urmãreºte respectarea destinaþiei fondurilor cheltuite
conform hotãrârii Guvernului de repartizare anualã a fondurilor;
e) primeºte, verificã ºi înainteazã Secretariatului General
al Guvernului dãrile de seamã contabile, trimestriale ºi anuale, întocmite de organizaþiile minoritãþilor naþionale, pentru
fondurile cheltuite din alocaþiile bugetare primite de acestea;
f) întocmeºte documentaþia cu specific financiar legatã
de activitatea Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale, în vederea realizãrii tuturor programelor prevãzute;
g) corespondeazã cu Secretariatul General al Guvernului
ºi cu alte instituþii, în legãturã cu rezolvarea diverselor probleme de naturã financiarã ale organizaþiilor minoritãþilor
naþionale;
h) participã la seminarii, mese rotunde, cursuri, dezbateri
publice, organizate în þarã ºi în strãinãtate, având ca problematicã minoritãþile naþionale.
Art. 28. Ñ Direcþia analizã ºi asistenþã financiarã
colaboreazã, în cadrul Departamentului pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale, cu toate direcþiile ºi sectoarele acestuia, primind ºi acordând asistenþã în domeniile sale de
specialitate.
CAPITOLUL V
Oficiul Naþional pentru Rromi
Art. 29. Ñ (1) Oficiul Naþional pentru Rromi este organul de specialitate care iniþiazã, sprijinã ºi coordoneazã
acþiuni desfãºurate în vederea promovãrii etniei rromilor.
(2) Oficiul Naþional pentru Rromi este organizat ca sector în cadrul Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale, fiind direct subordonat ministrului delegat pe
lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale.
(3) Pe scarã ierarhicã, personalul oficiului este subordonat ºefului de sector, care organizeazã, coordoneazã ºi
controleazã activitatea acestuia.
Art. 30. Ñ Oficiul Naþional pentru Rromi are urmãtoarele
atribuþii:
a) urmãreºte aplicarea prevederilor legale privitoare la
drepturile ºi interesele rromilor, în colaborare cu Direcþia

legislaþie a Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale;
b) primeºte ºi examineazã cererile ºi sesizãrile adresate
de cãtre instituþii, organizaþii sau persoane fizice, cu privire
la actele organelor administraþiei publice care încalcã drepturile persoanelor aparþinând etniei rromilor;
c) asigurã medierea conflictelor în care sunt implicate
comunitãþi ale rromilor sau membri ai acestora;
d) colaboreazã cu toate organizaþiile active ale rromilor
din România, din alte þãri sau cu organizaþiile internaþionale
ale acestei etnii;
e) dezvoltã relaþii de parteneriat cu universitãþi, institute
de cercetare, sindicate ºi cu organizaþii neguvernamentale,
a cãror activitate sau preocupare are incidenþã asupra problematicii rromilor;
f) organizeazã întâlniri, seminarii, mese rotunde sau dezbateri publice în domeniul sãu de activitate;
g) participã la activitãþi din domeniul sãu de activitate,
organizate în þarã ºi în strãinãtate.
Art. 31. Ñ Oficiul Naþional pentru Rromi colaboreazã, în
cadrul Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale, cu toate direcþiile ºi sectoarele acestuia, primind
ºi acordând asistenþã în domeniile sale de specialitate.
CAPITOLUL VI
Consiliul Minoritãþilor Naþionale
Art. 32. Ñ Consiliul Minoritãþilor Naþionale este organul
consultativ al Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale, înfiinþat în baza art. 9 din Hotãrârea Guvernului
nr. 17/1997, cu modificãrile ulterioare.
Art. 33. Ñ Consiliul Minoritãþilor Naþionale este format
din reprezentanþi ai organizaþiilor cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale, conform Regulamentului de organizare ºi funcþionare a acestuia, adoptat de consiliu în
ºedinþã plenarã.
Art. 34. Ñ Consiliul Minoritãþilor Naþionale îºi desfãºoarã
activitatea în ºedinþe plenare sau prin intermediul comisiilor
constituite pe problemele specifice ale minoritãþilor naþionale, comisii care conlucrezã cu direcþiile Departamentului
pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale, în conformitate cu
regulamentul comisiilor.
Art. 35. Ñ Structura ºi atribuþiile Consiliului Minoritãþilor
Naþionale sunt prevãzute în Hotãrârea Guvernului
nr. 17/1997, cu modificãrile ulterioare, ºi în Regulamentul
de organizare ºi funcþionare a acestuia.
CAPITOLUL VII
Dispoziþii finale
Art. 36. Ñ Prezentul regulament ºi ordinul de aprobare
a acestuia intrã în vigoare la data publicãrii lor în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 37. Ñ Modificarea prezentului regulament se va
putea efectua în cazul schimbãrii structurii ºi a atribuþiilor
Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale.
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