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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii
al României
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Legea nr. 29/2000 privind sistemul
naþional de decoraþii al României, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu
modificãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:
1. La articolul 8, litera A va avea urmãtorul cuprins:
”A. Ordine:
Ñ Ordinul Virtutea Militarã;
Ñ Ordinul Virtutea Aeronauticã;
Ñ Ordinul Virtutea Maritimã;
Ñ Ordinul Bãrbãþie ºi Credinþã.Ò
2. La articolul 10, punctele 3 ºi 4 vor avea urmãtorul
cuprins:
”3. Semnul onorific În Serviciul Patriei, care se conferã
ofiþerilor ºi funcþionarilor publici cu statut special, cu grade
profesionale echivalente cu gradele de ofiþeri, care au:
a) 15 ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale;
b) 20 de ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale;
c) 25 de ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale.
4. Semnul onorific În Serviciul Patriei, care se conferã
maiºtrilor militari, subofiþerilor ºi funcþionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de
maiºtri militari ºi subofiþeri, care au:
a) 15 ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale;
b) 20 de ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale;
c) 25 de ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale.Ò
3. La articolul 11 alineatul (1) punctul III, dupã poziþia 3
se introduce poziþia 4 cu urmãtorul cuprins:
”4. Ordinul Bãrbãþie ºi Credinþã cuprinde 4 grade:
a) Mare Ofiþer ;
b) Comandor ;
c) Ofiþer ;
d) Cavaler.Ò
4. La articolul 11 alineatul (4) punctul IX, poziþiile 3Ñ6
vor avea urmãtorul cuprins:
”3. Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiþeri ºi
funcþionari publici cu statut special, cu grade profesionale
echivalente cu gradele de ofiþeri, cuprinde 3 categorii:
a) 15 ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale;
b) 20 de ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale;
c) 25 de ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale.
4. Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiºtri militari, subofiþeri ºi pentru funcþionari publici cu statut special,
cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiºtri
militari ºi subofiþeri, cuprinde 3 categorii:
a) 15 ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale;

b) 20 de ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale;
c) 25 de ani de activitate în domeniile apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale.
5. Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru militari ºi
funcþionari publici cu statut special se instituie în locul
vechiului Ordin Meritul Militar ºi al Semnului onorific
În Serviciul Armatei.
6. Ofiþerii, maiºtrii militari, subofiþerii ºi funcþionarii publici
cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiþeri, maiºtri militari ºi subofiþeri, decoraþi cu
Ordinul Meritul Militar ºi/sau cu semnele onorifice prevãzute
la poz. 3Ñ5, beneficiazã de prevederile Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Ò
5. La articolul 31, punctele 6, 8, 11, 14, 26 ºi 27 vor avea
urmãtorul cuprins:
”6. gradul de Mare Ofiþer al Ordinului Pentru Merit este
egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României,
egal cu gradul de Mare Ofiþer al ordinelor: Meritul Agricol,
Meritul Cultural, Meritul Industrial ºi Comercial, Meritul pentru
Învãþãmânt, Meritul Sanitar, Bãrbãþie ºi Credinþã, Virtutea
Militarã de pace, Virtutea Aeronauticã de pace ºi Virtutea
Maritimã de pace;
............................................................................................
8. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este
egal cu gradul de Comandor al ordinelor: Meritul Agricol,
Meritul Cultural, Meritul Industrial ºi Comercial, Meritul pentru
Învãþãmânt, Meritul Sanitar, Bãrbãþie ºi Credinþã, Virtutea
Militarã de pace, Virtutea Aeronauticã de pace, Virtutea
Maritimã de pace ºi clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;
............................................................................................
11. gradul de Ofiþer al Ordinului Pentru Merit este egal
cu gradul de Ofiþer al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul
Cultural, Meritul Industrial ºi Comercial, Meritul pentru
Învãþãmânt, Meritul Sanitar, Bãrbãþie ºi Credinþã, Virtutea
Militarã de pace, Virtutea Aeronauticã de pace, Virtutea
Maritimã de pace ºi clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv ;
............................................................................................
14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit este egal
cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul
Cultural, Meritul Industrial ºi Comercial, Meritul pentru
Învãþãmânt, Meritul Sanitar, Bãrbãþie ºi Credinþã, Virtutea
Militarã de pace, Virtutea Aeronauticã de pace, Virtutea
Maritimã de pace ºi clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv ;
............................................................................................
26. Semnul onorific pentru ofiþeri ºi funcþionari publici cu
statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele
de ofiþeri, pentru 15, 20 ºi 25 de ani de activitate în
domeniile apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei naþionale, se
poartã dupã toate ordinele româneºti sau strãine, înaintea
crucilor ºi medaliilor;
27. Semnul onorific Rãsplata Muncii în Serviciul Public,
precum ºi semnul onorific pentru maiºtri militari, subofiþeri
ºi pentru funcþionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiºtri militari ºi subofiþeri, pentru 15, 20 ºi 25 de ani de activitate în domeniile
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apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei naþionale, se poartã
dupã toate celelalte ordine, cruci ºi medalii;Ò
6. La articolul 87, dupã alineatul (3) se introduc alineatele (4) ºi (5) cu urmãtorul cuprins:
”(4) Denumirea Semnului onorific În Serviciul Armatei,
menþionatã în Ordonanþa Guvernului nr. 104/2000 privind
Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiþeri, aprobatã
cu modificãri prin Legea nr. 650/2001, se înlocuieºte cu
denumirea În Serviciul Patriei, pentru ofiþeri ºi funcþionari
publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente
cu gradele de ofiþeri, prevãzutã la art. 10 pct. 3 din

3

prezenta lege, celelalte dispoziþii modificându-se în mod
corespunzãtor.
(5) Denumirea Semnului onorific În Serviciul Armatei,
menþionatã în Ordonanþa Guvernului nr. 105/2000 privind
Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru maiºtri militari ºi
subofiþeri, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 651/2001,
se înlocuieºte cu denumirea În Serviciul Patriei, pentru
maiºtri militari, subofiþeri ºi funcþionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de
maiºtri militari ºi subofiþeri, prevãzutã la art. 10 pct. 4 din
prezenta lege, celelalte dispoziþii modificându-se în mod
corespunzãtor.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (1) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 23 martie 2004.
Nr. 50.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii
al României
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 22 martie 2004.
Nr. 147.

HOTÃRÂRI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind demisia unui senator
În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituþia României, republicatã, ºi ale art. 190 din Regulamentul
Senatului, republicat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Senatul ia act de cererea de demisie Grupului parlamentar al P.S.D., ºi declarã vacant locul
a domnului senator Alexa Constantin, ales în de senator deþinut de acesta, începând cu data de
Circumscripþia electoralã nr. 42 Bucureºti, aparþinând 30 martie 2004.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 22 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU
Bucureºti, 22 martie 2004.
Nr. 11.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”FORADEXÒ Ñ S.A. Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi
ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”FORADEXÒ Ñ S.A. Bucureºti,
preºedintele Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”FORADEXÒ Ñ S.A. Bucureºti, denumitã în continuare
societate comercialã, cu sediul în municipiul Bucureºti,
str. Milcov nr. 5, sectorul 1, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub nr. J40/1864/1991, începând cu data
publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii, administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de preºedintele Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare, gestionare
ºi supraveghere financiarã a societãþii comerciale, cu
accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendãrii de cãtre aceºtia
a oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare necesare acordãrii
facilitãþilor prevãzute de Legea nr. 137/2002, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ La data instituirii procedurii de administrare
specialã se instituie ºi procedura de supraveghere financiarã a societãþii comerciale, în conformitate cu dispoziþiile
Legii nr. 137/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
preºedintelui Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Preºedintele Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 19 martie 2004.
Nr. 28.
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
privind acordarea Autorizaþiei pentru înfiinþarea obiectivului energetic ”Staþia electricã 110/20 kV
Tecuci EstÒ Societãþii Comerciale Filiala de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice
”Electrica Muntenia NordÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 9 alin. (6) ºi (7) ºi al art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al
Regulamentului pentru acordarea licenþelor ºi autorizaþiilor în sectorul energiei electrice ºi termice, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 567/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ca urmare a solicitãrii Societãþii Comerciale Filiala de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica
Muntenia NordÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Ploieºti, înregistratã sub numãrul 3.524 din 9 octombrie 2003,
având în vedere Raportul prezentat de Departamentul acces la reþea ºi autorizare ºi în conformitate cu Procesulverbal al ºedinþei Comitetului de reglementare al Autoritãþii de Reglementare în Domeniul Energiei din 19 martie 2004,
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preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Se acordã Societãþii Comerciale Filiala de
Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice ”Electrica
Muntenia NordÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Ploieºti,
Autorizaþia nr. 228 din 19 martie 2004, pentru înfiinþarea
obiectivului energetic ”Staþia electricã 110/20 kV
Tecuci EstÒ.

Art. 2. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala titularului autorizaþiei.
Art. 3. Ñ Departamentul acces la reþea ºi autorizare va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii ºi va urmãri respectarea de cãtre titular a condiþiilor
autorizaþiei.

Preºedintele Autoritãþii de Reglementare în Domeniul Energiei,
Ion Lungu
Bucureºti, 19 martie 2004.
Nr. 64.

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea Ordinului ministrului sãnãtãþii nr. 50/2004
privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în strãinãtate
Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru
tratament în strãinãtate, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 119/2003,
vãzând Referatul de aprobare al Direcþiei generale asistenþã medicalã nr. O.B. 3.137/2004,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii,
cu modificãrile ulterioare,
ministrul sãnãtãþii emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Ordinul ministrului sãnãtãþii nr. 50/2004 privind
metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru
tratament în strãinãtate, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
Anexa nr. 3 ”Proces-verbal medical pentru trimiterea la
tratament medical în strãinãtate, din data de...Ò se înlocuieºte cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. Ñ Direcþia generalã asistenþã medicalã, celelalte
direcþii din cadrul Ministerului Sãnãtãþii, direcþiile de
sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor
duce la îndeplinire dispoziþiile prezentului ordin.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan
Bucureºti, 22 martie 2004.
Nr. 302.
ANEXÃ
(Anexa nr. 3
la Ordinul nr. 50/2004)

PROCES-VERBAL MEDICAL

pentru trimiterea la tratament medical în strãinãtate, din data de ÉÉ........ÉÉÉ
Membrii Comisiei medicale de specialitate ÉÉÉÉÉÉÉÉ
1. ÉÉÉÉÉÉÉ, preºedintele comisiei;
2. ÉÉÉÉÉÉÉ, membru;
3. ÉÉÉÉÉÉÉ, membru;
4. ÉÉÉÉÉÉÉ, membru;
5. ÉÉÉÉÉÉÉ, membru.
În conformitate cu prevederile ÉÉÉÉÉ, ne-am întrunit în comisie ºi am examinat bolnavul/bolnava
ÉÉÉÉÉÉÉÉ, având ocupaþia ÉÉÉÉÉ, buletin/carte de identitate seria ÉÉ nr. ÉÉÉ, domiciliat/domiciliatã în
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ, telefon ÉÉÉÉÉ, stabilind urmãtoarele: ÉÉÉÉ.......................................................................ÉÉÉ
Concluzii
1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivã, boli asociate etc.) ...........................................................
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
2. Tratamentul efectuat pânã în prezent în þarã ..........................................................................................................
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
3. Tratamentul efectuat pânã în prezent în strãinãtate:
a) locul ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..........................................................................................................................................É;
b) perioada ÉÉÉ...........................................................................................................................................ÉÉÉÉÉ;
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c) în ce a constat tratamentul ÉÉÉÉÉÉÉ.........................................ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ;
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
d) beneficiul pentru bolnav al tratamentului efectuat pânã în prezent în strãinãtate .............................................
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
4. Starea actualã a afecþiunii .......................................................................................................................................
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
5. Recomandãri de tratament (al stãrii actuale) în þarã .............................................................................................
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
6. Motivaþia completã pentru care pacientul nu beneficiazã de tratament în þarã (de exemplu, lipsa dotãrii necesare,
alte motivaþii): É.......................ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
7. Recomandãri de tratament în strãinãtate (al stãrii actuale):
a) tipul tratamentului (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: intervenþie chirurgicalã, protezare,
continuare tratament etc.) ...............................................................................................................................................
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ;
b) clinica recomandatã, þara, oraºul, telefon, fax ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ;
c) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ;
d) dacã bolnavul are nevoie de însoþitor Ñ motivare ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
8. Estimarea riscului legat de evoluþia bolii în lipsa tratamentului recomandat în strãinãtate ................................
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..............................................É
9. Estimarea beneficiului pentru bolnav privind efectuarea tratamentului recomandat în strãinãtate ......................
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
10. Vârsta pacientului ÉÉÉÉÉÉÉÉ....................................................................................................ÉÉÉÉÉ
Semnãturile membrilor comisiei:
1. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
2. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
3. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
4. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
5. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Preºedinte,
ÉÉÉÉÉÉÉÉ

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII

ORDIN
pentru aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import
al produselor periculoase pentru sãnãtatea populaþiei ºi pentru mediu
În baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) ºi ale cap. II pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sãnãtatea populaþiei ºi pentru mediu,
vãzând Referatul Direcþiei generale farmaceutice, inspecþia de farmacie ºi aparaturã medicalã nr. O.B./3.187/2004,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul sãnãtãþii emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã eliberarea certificatelor de abilitare
pentru importul de mostre de cãtre Ministerul Sãnãtãþii în
urmãtoarele situaþii:
a) autorizarea de punere pe piaþã în România;
b) efectuarea cercetãrilor preclinice sau a studiilor clinice;
c) publicitatea destinatã profesioniºtilor din sectorul sanitar;
d) alte situaþii prevãzute de reglementãrile în vigoare.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã farmaceuticã, inspecþia de
farmacie ºi aparaturã medicalã va elibera certificatul de

abilitare pentru importul de mostre în condiþiile prezentului
ordin ºi va menþiona scopul acestui import în conformitate
cu una dintre situaþiile prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentului ordin nu se aplicã
mostrelor de medicamente ce conþin substanþe psihotrope
sau stupefiante conform definiþiilor prevãzute în convenþiile
internaþionale.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan
Bucureºti, 22 martie 2004.
Nr. 310.
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MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenþa, gestiunea ºi inventarierea elementelor
de decor, de recuzitã, a costumelor, a pãpuºilor/marionetelor, a instrumentelor ºi a ºtimelor
din instituþiile de spectacol
În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor,
în baza art. 8 alin. (2) din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã,
în baza dispoziþiilor pct. 49 din Normele metodologice privind organizarea ºi efectuarea inventarierii patrimoniului,
aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor nr. 2.388/1995,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind evidenþa, gestiunea ºi inventarierea elementelor de decor, de
recuzitã, a costumelor, a pãpuºilor/marionetelor, a instrumentelor ºi a ºtimelor din instituþiile de spectacol, prevãzute
în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Dispoziþiile prezentului ordin se duc la îndeplinire de cãtre instituþiile publice de spectacol care deþin
bunuri din categoria celor prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 4 februarie 2004.
Nr. 2.047.
ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind evidenþa, gestiunea ºi inventarierea elementelor de decor, de recuzitã, a costumelor,
a pãpuºilor/marionetelor, a instrumentelor ºi a ºtimelor din instituþiile de spectacol
CAPITOLUL I
Evidenþa elementelor de decor, de recuzitã, a costumelor,
a pãpuºilor/marionetelor, a instrumentelor ºi a ºtimelor
Art. 1. Ñ (1) Registrul pentru evidenþa analiticã a elementelor de decor, de recuzitã, a costumelor, a pãpuºilor/marionetelor, a instrumentelor ºi a ºtimelor este un document oficial,
obligatoriu, cu caracter permanent, în care se înregistreazã
totalitatea bunurilor care fac parte din aceastã categorie,
deþinute de o instituþie de spectacol, precum ºi principalele
elemente de identificare a acestora.
(2) Registrul prevãzut la alin. (1) îndeplineºte urmãtoarele funcþii:
a) asigurã evidenþa integralã a elementelor de decor, de
recuzitã, a costumelor, a pãpuºilor/marionetelor, a instrumentelor ºi a ºtimelor;
b) asigurã elementele de ordin descriptiv pentru identificarea bunurilor prevãzute la lit. a).
(3) Registrul pentru evidenþa analiticã a elementelor de
decor, de recuzitã, a costumelor, a pãpuºilor/marionetelor, a
instrumentelor ºi a ºtimelor cuprinde urmãtoarele coloane:
01. numãrul de inventar;
02. data intrãrii în patrimoniu;
03. denumirea bunului;
04. descrierea bunului;
05. numãrul de bucãþi;
06. dimensiuni ºi greutate;
07. starea de conservare;
08. provenienþã;
09. documentul de intrare;
10. valoarea de intrare;
11. ieºire;
12. verificare;
13. observaþii.
(4) Pentru completarea formularului, pe coloane, se fac
urmãtoarele precizãri:
a) coloana 01 se completeazã cu numãrul de inventar atribuit
bunului, care reprezintã codul de identitate al acestuia, cod
care se înscrie pe obiect ºi care devine semnul sãu de recunoaºtere. Numãrul de inventar va însoþi bunul atât timp cât
acesta va fi deþinut de instituþie. Dacã bunul va fi scos, transferat sau predat, acesta va fi radiat din registru ºi va fi scãzut
din gestiune o datã cu întocmirea actului de scãdere. Pentru
fiecare bun deþinut de instituþie se atribuie un singur numãr de

inventar. În cazul unei entitãþi compuse din elemente diferite,
de exemplu ”costumÒ, se dã un singur numãr de inventar,
enumerându-se însã explicit componentele. Fiecare componentã va primi acelaºi numãr de inventar, dar la rubricile
”DimensiuniÒ ºi ”DescriereÒ, fiecare componentã va fi tratatã în
mod distinct;
b) coloana 02 se completeazã cu data intrãrii în patrimoniul
instituþiei a bunului;
c) coloana 03 cuprinde denumirea bunului sau denumirea
lui tipologicã;
d) coloana 04 cuprinde descrierea bunului, care este menitã
sã ajute la stabilirea identitãþii acestuia. Ea trebuie sã se
raporteze la elementele care pot permite identificarea uºoarã a
obiectului; morfologia, aspectul, cromatica ºi elementele decorative ale acestuia, tehnicile ºi materialele din care acesta a fost
realizat. Descrierea are un caracter tehnic ºi nu unul literar;
e) coloana 06 cuprinde dimensiunile obiectului, care trebuie
notate astfel: pentru obiectele bidimensionale L = lungimea ºi
l = lãþimea. În aceastã categorie vor fi incluse obiectele strict
bidimensionale: documentele, fotografiile, steagurile, tapiseriile
ºi acele obiecte la care cea de-a treia dimensiune este neconcludentã: icoanele, picturile, costumele. Obiectele tridimensionale se noteazã cu L, l ºi h (înãlþime sau grosime). Pentru
obiectele din ceramicã, sticlã sau porþelan se pot folosi doar
douã dimensiuni: h ºi ¿ (diametrul). Notarea dimensiunilor se
face în centimetri ºi trebuie sã fie aceeaºi în toate verigile
sistemului de evidenþã;
f) coloana 08 se completeazã cu sursa din care provine
obiectul: donaþie, achiziþie, confecþionare în cadrul atelierelor
instituþiei;
g) în coloana 09 se înscrie numãrul actului de intrare în
patrimoniul instituþiei: actul de donaþie, procesul-verbal al comisiei de achiziþie, ordinul de lucru al serviciului producþie;
h) în coloana 10 se înscriu valoarea de achiziþie a bunurilor cumpãrate, valoarea de utilitate a bunurilor primite cu titlu
gratuit, respectiv costul de producþie pentru bunurile produse
în cadrul instituþiei.
Art. 2. Ñ Condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã
Registrul pentru evidenþa analiticã a elementelor de decor, de
recuzitã, a costumelor, a pãpuºilor/marionetelor, a instrumentelor ºi a ºtimelor sunt urmãtoarele:
a) tipãrirea registrului se face pe o hârtie de minimum 80 g/m2
sau poate fi realizatã prin listare cu ajutorul computerului, caz în
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care se vor realiza copii de siguranþã pe suport magnetic sau
compact disc, care vor fi pãstrate în douã locuri diferite;
b) înainte de a fi utilizat, Registrul pentru evidenþa analiticã a elementelor de decor, de recuzitã, a costumelor, a
pãpuºilor/marionetelor, a instrumentelor ºi a ºtimelor se numeroteazã, se ºnuruieºte ºi se sigileazã, iar pe ultima paginã se
înscrie data, se semneazã de cãtre conducãtorul instituþiei ºi
se aplicã ºtampila;
c) înscrierea se face lizibil, iar numele proprii, termenii specifici mai puþin uzuali ºi localitãþile vor fi înscrise cu majuscule;
d) nu se admit ºtersãturi, adãugãri sau intervenþii ulterioare
completãrii rubricii respective. Dacã este necesarã o corectare
sau o completare, aceasta se menþioneazã la rubrica
”ObservaþiiÒ, cu certificarea intervenþiei respective prin
semnãtura conducãtorului instituþiei ºi cu ºtampila instituþiei.
Art. 3. Ñ Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 4. Ñ La intrarea în patrimoniul instituþiei publice a unui
bun din categoria celor prevãzute la art. 1 se efectueazã
urmãtoarele operaþiuni:
a) se atribuie bunului un numãr de inventar corespunzãtor
poziþiei care urmeazã dupã ultima înregistrare;
b) se completeazã rubricile Registrului pentru evidenþa analiticã a elementelor de decor, de recuzitã, a costumelor, a
pãpuºilor/marionetelor, a instrumentelor ºi a ºtimelor cu toate
informaþiile despre bunul respectiv;
c) se marcheazã numãrul de inventar pe obiect;
d) obiectul este depozitat consemnându-se în cataloagele
topografice codul poziþiei la care poate fi regãsit.
CAPITOLUL II
Controlul gestiunilor. Inventarierea generalã
Art. 5. Ñ (1) Instituþiile publice de spectacol deþinãtoare de
bunuri din categoria celor prevãzute la art. 1 sunt obligate sã

ACTE

ALE

BÃNCII

verifice existenþa ºi integritatea bunurilor înscrise în Registrul
pentru evidenþa analiticã a elementelor de decor, de recuzitã,
a costumelor, a pãpuºilor/marionetelor, a instrumentelor ºi a
ºtimelor, o datã la 3 ani.
(2) Instituþiile publice de spectacol deþinãtoare de bunuri
din categoria celor prevãzute la art. 1, care sunt bunuri de
valoare, respectiv tablouri, cristaluri sau argintãrii, precum ºi
obiecte ce conþin metale ºi pietre preþioase ºi care sunt
înscrise în Registrul pentru evidenþa analiticã a elementelor de
decor, de recuzitã, a costumelor, a pãpuºilor/marionetelor, a
instrumentelor ºi a ºtimelor sunt obligate sã verifice existenþa
ºi integritatea acestor bunuri anual.
(3) Anual, conducerea instituþiei poate dispune efectuarea
verificãrii ºi a altor obiecte aflate în inventar, altele decât cele
prevãzute la alin. (2).
(4) Efectuarea inventarierii se face potrivit Normelor metodologice privind organizarea ºi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul
finanþelor nr. 2.388/1995.
CAPITOLUL III
Scoaterea din gestiune a elementelor de decor,
de recuzitã, a costumelor, a pãpuºilor/marionetelor,
a instrumentelor ºi a ºtimelor
Art. 6. Ñ Scoaterea din gestiune a bunurilor din categoria
celor prevãzute la art. 1, distruse sau dispãrute, se aprobã de
cãtre conducãtorul instituþiei, cu avizul ordonatorului principal
de credite.
Art. 7. Ñ Consiliul de administraþie al instituþiei de spectacole poate aproba scoaterea din gestiune a unor bunuri în
vederea unor schimburi de obiecte cu alte instituþii cu obiect
de activitate similar.

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

ORDIN
privind sancþionarea Casei de Schimb Valutar S.C. ”MinervaÒ Ñ S.A.
Având în vedere încãlcarea prevederilor pct. 43 alin. 2 ºi ale pct. 36 din Normele privind efectuarea operaþiunilor de
schimb valutar cu numerar ºi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României Ñ N.R.V. 2, anexã la
Regulamentul Bãncii Naþionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaþiunilor valutare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
viceguvernatorul Bãncii Naþionale a României emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se sancþioneazã Casa de Schimb Valutar S.C.
”MinervaÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Galaþi, str. Ovidiu
nr. 1, bl. M14, sc. 3, ap. 57, judeþul Galaþi, înregistratã la
Oficiul registrului comerþului de pe lângã Tribunalul Galaþi sub
nr. J17/879/1999, cu retragerea autorizaþiei de funcþionare
nr. VI/3/2824/1/AI din 10 mai 2000.

Art. 2. Ñ Casa de Schimb Valutar S.C. ”MinervaÒ Ñ S.A.
are drept de contestaþie în termen de 15 zile de la data
comunicãrii sancþiunii, la Consiliul de administraþie al Bãncii
Naþionale a României, în conformitate cu prevederile art. 60
alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii
Naþionale a României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Viceguvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Mihai Bogza
Bucureºti, 27 februarie 2004.
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