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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind modificarea ∫i completarea Legii concuren˛ei nr. 21/1996
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Legea concuren˛ei nr. 21/1996, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie
1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„
dup„ cum urmeaz„:
1. Partea introductiv„ a alineatului (1) al articolului 5 va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — (1) Sunt interzise orice Ón˛elegeri exprese sau
tacite Óntre agen˛ii economici ori asocia˛iile de agen˛i

economici, orice decizii luate de asocia˛iile de agen˛i
economici ∫i orice practici concertate, care au ca obiect
sau au ca efect restr‚ngerea, Ómpiedicarea ori denaturarea
concuren˛ei pe pia˛a rom‚neasc„ sau pe o parte a
acesteia, Ón special cele care urm„resc:“.
2. Litera e) a articolului 6 se abrog„.
3. Alineatele (4) ∫i (6) ale articolului 7 se abrog„.
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4. Alineatul (7) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
î(7) Œmpotriva sentin˛ei Cur˛ii de Apel Bucure∫ti, sesizat„
conform alin. (1), pot introduce recurs la Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie Consiliul Concuren˛ei ∫i agen˛ii economici
supu∫i m„surilor dispuse prin aceasta.“
Art. II. — Alineatul (2) al articolului II din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea ∫i
completarea Legii concuren˛ei nr. 21/1996, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 875 din
10 decembrie 2003, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 184/2004, va avea urm„torul cuprins:
î(2) Salariile de baz„ ale inspectorilor de concuren˛„ ∫i
al secretarului general din cadrul Consiliului Concuren˛ei se
stabilesc prin asimilare cu indemniza˛iile prev„zute de

Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2002 privind
salarizarea ∫i alte drepturi ale magistra˛ilor, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 347/2003, astfel: de
la anexa nr. 1 cap. A, nr. crt. 11 — pentru inspectorul de
concuren˛„ superior, nr. crt. 18 — pentru inspectorul de
concuren˛„ principal, nr. crt. 23 — pentru inspectorul de
concuren˛„ asistent ∫i nr. crt. 32 — pentru inspectorul de
concuren˛„ debutant ∫i de la anexa nr. 1 cap. B, nr. crt. 1 —
pentru secretarul general.“
Art. III. — Legea concuren˛ei nr. 21/1996, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie
1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o
nou„ numerotare.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

VALER DORNEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 538.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind modificarea ∫i completarea
Legii concuren˛ei nr. 21/1996
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind modificarea ∫i completarea
Legii concuren˛ei nr. 21/1996 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 996.
«

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonan˛ei Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zon„
de interes na˛ional a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucure∫ti,
incluz‚nd Noul Centru Civic ∫i Centrul Istoric, ∫i stabilirea condi˛iilor de realizare a investi˛iilor
pentru ansamblul urbanistic din aceast„ zon„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a Guvernului
nr. 129 din 29 august 1998 privind declararea ca zon„ de
interes na˛ional a unui ansamblu din perimetrul central al

municipiului Bucure∫ti, incluz‚nd Noul Centru Civic ∫i
Centrul Istoric, ∫i stabilirea condi˛iilor de realizare a
investi˛iilor pentru ansamblul urbanistic din aceast„ zon„,
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adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. 16 din Legea nr. 148/1998
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i
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publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 328
din 29 august 1998.

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

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

VALER DORNEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 539.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 129/1998 privind declararea
ca zon„ de interes na˛ional a unui ansamblu
din perimetrul central al municipiului Bucure∫ti,
incluz‚nd Noul Centru Civic ∫i Centrul Istoric,
∫i stabilirea condi˛iilor de realizare a investi˛iilor
pentru ansamblul urbanistic din aceast„ zon„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru respingerea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zon„ de interes na˛ional a
unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucure∫ti, incluz‚nd Noul
Centru Civic ∫i Centrul Istoric, ∫i stabilirea condi˛iilor de realizare a
investi˛iilor pentru ansamblul urbanistic din aceast„ zon„ ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 997.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AGENfiIA NAfiIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAfiIE

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Grupului
pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii
Œn temeiul art. 9 alin. (5) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i
mijlocii, al art. 4 alin. (3) ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a Grupului pentru evaluarea impactului
economic al actelor normative asupra Óntreprinderilor mici ∫i

mijlocii, prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004.
Nr. 240.
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ANEX√

REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative
asupra Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii
CAPITOLUL I
Organizarea Grupului pentru evaluarea
impactului economic al actelor normative
asupra Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii
Art. 1. — Grupul pentru evaluarea impactului economic
al actelor normative asupra Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii,
denumit Ón continuare GIL, se constituie ca organism de
dialog interinstitu˛ional f„r„ personalitate juridic„ pe l‚ng„
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i
Coopera˛ie ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate cu
prevederile prezentului regulament.
Art. 2. — Evaluarea impactului economic al actelor
normative asupra Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii reprezint„
un instrument destinat Ómbun„t„˛irii calit„˛ii ∫i coeren˛ei
procesului de reglementare a Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii
din perspectiva dezvolt„rii durabile a Rom‚niei.
Art. 3. — (1) GIL este un organism de dialog
interinstitu˛ional pentru dezbaterea impactului actelor
normative asupra Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, Ón cadrul
c„ruia organele de specialitate ale administra˛iei publice
centrale, membrii desemna˛i ai: camerelor de comer˛ ∫i
industrie, patronatelor ∫i organiza˛iilor neguvernamentale de
reprezentare a Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii — membre Ón
Consiliul Economic ∫i Social —, cadre universitare,
cercet„tori ∫i economi∫ti emit un aviz consultativ cu privire
la oportunitatea promov„rii actelor normative supuse
analizei.
(2) GIL contribuie, prin activitatea desf„∫urat„, la
simplificarea procedurilor administrative ∫i la prevenirea
cre∫terii nejustificate a costurilor legate de conformarea
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii fa˛„ de reglement„rile Ón
vigoare ∫i/sau fa˛„ de propunerile legislative prezentate
spre analiz„, oferind factorilor de decizie informa˛iile
necesare cu privire la impactul implement„rii politicilor Ón
domeniul Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii.
(3) Misiunea GIL este:
a) de a elimina tendin˛ele de suprareglementare ∫i
efectele negative ale acestora asupra sectorului
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii;
b) de a parcurge o etap„ preliminar„, de adaptare ∫i de
transpunere efectiv„ ∫i eficient„ a legisla˛iei europene, prin
analize ex-ante (Ón special elemente de cost-beneficiu);
c) de dezvoltare a unui cadru de reglementare coerent;
d) de a Ónt„ri colaborarea interinstitu˛ional„ ∫i de a spori
transparen˛a ∫i comunicarea Ón procesul decizional.
(4) GIL are urm„toarea componen˛„:
a) pre∫edinte: pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie;
b) membri: reprezentan˛i ai Agen˛iei Na˛ionale pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, desemna˛i de
conducerea agen˛iei, respectiv din cadrul Direc˛iei
economice, juridice ∫i resurse umane ∫i al Direc˛iei strategii

∫i politici pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii ∫i integrare
european„, ∫i reprezentan˛i ai ministerelor, organiza˛iilor ∫i
institu˛iilor prev„zute Ón anexa nr. 2 la prezentul
regulament, desemna˛i de conducerea acestora.
(5) Ministerele, precum ∫i alte institu˛ii ale administra˛iei
centrale vor nominaliza Ón GIL exper˛i din cadrul direc˛iilor
de integrare european„ ∫i al direc˛iilor juridice.
(6) La ∫edin˛ele GIL mai pot participa, cu acordul
pre∫edintelui GIL, ∫i invita˛i din mediul de afaceri sau din
societatea civil„, interesa˛i de subiectele ce urmeaz„ a fi
dezb„tute.
(7) Membrii GIL vor putea fi contacta˛i Ón leg„tur„ cu
oportunitatea elabor„rii actelor normative de c„tre
ministerele ini˛iatoare sau cu ini˛iativele legislative propuse
de asocia˛iile de reprezentare a Óntreprinderilor mici ∫i
mijlocii.
(8) Secretariatul GIL este asigurat de c„tre Direc˛ia
economic„ ∫i juridic„ ∫i resurse umane din cadrul Agen˛iei
Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie.
(9) Lista membrilor GIL ∫i datele de contact ale
acestora vor putea fi consultate pe site-ul Agen˛iei
Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie
(www.animmc.ro).
CAPITOLUL II
Procedura de evaluare a impactului actelor normative
Art. 4. — Evaluarea impactului economic al actelor
normative asupra Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii se
realizeaz„ Ón concordan˛„ cu principiul propor˛ionalit„˛ii
analizei, variind Ón func˛ie de complexitatea implica˛ilor
actului normativ ini˛iat.
Art. 5. — Procedura de evaluare se realizeaz„ Ón dou„
etape:
a) evaluarea preliminar„, care are ca scop oferirea unei
priviri de ansamblu asupra problemei identificate ∫i a
posibilei op˛iuni de ameliorare sau de Ónl„turare a
consecin˛elor negative asupra Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii.
Fi∫a evalu„rii preliminare se realizeaz„ de ministerele
ini˛iatoare, ca parte component„ a notei
de
fundamentare/expunere de motive, ∫i se Ónainteaz„ GIL o
dat„ cu propunerea legislativ„ (anexa nr. 1 la prezentul
regulament);
b) evaluarea propriu-zis„ care are ca scop realizarea
unei analize detaliate a propunerii legislative privind
impactul economic al acesteia ∫i consultarea tuturor p„r˛ilor
implicate (anexa nr. 2 la prezentul regulament).
Art. 6. — Actele normative supuse analizei sunt din
sfera:
a) impozitelor ∫i taxelor;
b) ajutoarelor de stat;
c) Ónregistr„rii ∫i autoriz„rii persoanelor fizice, asocia˛iilor
familiale ∫i persoanelor juridice.
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CAPITOLUL III
Atribu˛iile GIL ∫i ale secretariatului
Art. 7. — GIL are urm„toarele atribu˛ii:
a) realizeaz„ evaluarea propriu-zis„ a impactului
economic asupra sectorului Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii Ón
leg„tur„ cu ini˛iativele legislative;
b) efectueaz„, dup„ caz, analize cost-beneficiu asupra
actelor normative Ón vigoare, la implementarea c„rora au
fost identificate probleme majore, ∫i Ónainteaz„ pre∫edintelui
GIL propuneri Ón consecin˛„;
c) Ónainteaz„ propuneri direc˛iei de specialitate din
cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii
∫i Coopera˛ie pentru realizarea de sondaje de opinie
privind impactul unor acte normative;
d) formuleaz„ propuneri de completare a actelor
normative cu impact asupra sectorului Óntreprinderilor mici
∫i mijlocii, pe baza concluziilor sondajelor de opinie
efectuate;
e) Óntocme∫te un calendar de elaborare a sondajelor de
opinie pe teme de interes pentru Óntreprinderile mici ∫i
mijlocii ∫i urm„re∫te rezultatele acestora;
f) adreseaz„ institutelor de specialitate solicit„ri de
realizare a unor studii de impact major, Ón cazul Ón care
rezultatele sondajelor reliefeaz„ necesitatea elabor„rii
acestora;
g) formuleaz„ opinii cu privire la implementarea
rezultatelor studiilor de impact pe care le Ónainteaz„
pre∫edintele GIL;
h) Ónainteaz„ pre∫edintelui GIL propuneri pentru
facilitarea accesului Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii la sursele
de informare.
Art. 8. — Secretariatul GIL Óndepline∫te urm„toarele
atribu˛ii principale:
a) preg„te∫te ∫i asigur„ desf„∫urarea Ón bune condi˛ii a
lucr„rilor GIL;
b) prime∫te propunerile membrilor GIL pentru problemele
supuse dezbaterilor;
c) Óntocme∫te, cu consultan˛a membrilor GIL, proiectul
ordinii de zi a ∫edin˛elor ∫i Ól supune aprob„rii pre∫edintelui
GIL;
d) asigur„ convocarea membrilor GIL;
e) informeaz„ membrii GIL cu privire la lucr„rile
acestuia ∫i le transmite ordinea de zi ∫i materialele
referitoare la temele incluse pe ordinea de zi;
f) asigur„ redactarea proceselor-verbale ale ∫edin˛elor
GIL ∫i transmiterea lor, prin po∫t„ electronic„ ∫i/sau Ón
form„ tip„rit„, membrilor acestuia;
g) monitorizeaz„ Óndeplinirea angajamentelor asumate
de membrii GIL ∫i derularea ac˛iunilor prev„zute de GIL;
h) asigur„ arhivarea documentelor privind activitatea
GIL;
i) Óntocme∫te ∫i prezint„ Ón plen raportul anual al
activit„˛ii GIL, care va cuprinde temele incluse pe ordinea
de zi a ∫edin˛elor, situa˛ia prezen˛ei ∫i particip„rii membrilor
la lucr„rile GIL, recomand„rile formulate, rezultatele
monitoriz„rii de c„tre membrii GIL a valorific„rii de c„tre
institu˛iile competente a recomand„rilor elaborate de GIL;
j) asigur„ publicarea pe site-ul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie a ordinii de zi, a
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concluziilor ∫edin˛elor GIL ∫i a raportului anual al activit„˛ii
GIL;
k) Óndepline∫te orice alte atribu˛ii stabilite de pre∫edintele
GIL pentru buna desf„∫urare a activit„˛ii acestuia.
CAPITOLUL IV
Modul de func˛ionare a GIL
Art. 9. — GIL se Óntrune∫te Ón ∫edin˛e ordinare ori de
c‚te ori este necesar, la convocarea pre∫edintelui GIL.
Art. 10. — (1) Ordinea de zi a ∫edin˛elor se Óntocme∫te
de c„tre Secretariatul GIL, pe baza propunerilor membrilor,
se aprob„ de pre∫edintele GIL ∫i se afi∫eaz„ pe site-ul
Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i
Coopera˛ie cu cel pu˛in 7 zile calendaristice Ónainte de data
∫edin˛ei.
(2) Convocarea ∫edin˛elor GIL se face cu cel pu˛in
7 zile calendaristice Ónainte de data ∫edin˛ei, de c„tre
Secretariatul GIL, care va transmite fiec„rui membru
invita˛ia de participare, ordinea de zi ∫i/sau alte materiale
referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.
Art. 11. — ™edin˛ele GIL sunt conduse de pre∫edinte
sau de reprezentantul desemnat al acestuia.
Art. 12. — (1) Œn realizarea atribu˛iilor prev„zute la
art. 4, GIL elaboreaz„ recomand„ri cu rol consultativ.
(2) Recomand„rile GIL se Ónainteaz„, prin secretariat,
pre∫edintelui GIL, care le va prezenta Guvernului ∫i celor
dou„ camere ale Parlamentului.
(3) Secretariatul GIL va transmite Ón scris recomand„rile
GIL autorit„˛ilor sau institu˛iilor publice competente s„ le
analizeze ∫i s„ le valorifice pentru adaptarea legisla˛iei Ón
vigoare.
(4) Œn cazul ini˛ierii unor propuneri de modificare a
actelor normative Ón vigoare, la recomandarea GIL, cu
acordul pre∫edintelui GIL, acestea vor fi supuse
dezbaterilor publice.
Art. 13. — (1) Secretariatul GIL va consemna
dezbaterile ∫edin˛ei, punctele de vedere ∫i propunerile
formulate de membrii GIL, precum ∫i recomand„rile
elaborate Ón procesul-verbal al ∫edin˛ei.
(2) La sf‚r∫itul ∫edin˛ei to˛i participan˛ii vor semna
procesul-verbal Óncheiat.
(3) Procesele-verbale Ómpreun„ cu documentele
informative se comunic„ membrilor GIL, prin intermediul
secretariatului, Ón termen de maximum 7 zile de la data
∫edin˛ei.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
Art. 14. — (1) Prezentul regulament poate fi modificat
sau completat la cererea membrilor GIL.
(2) Modific„rile sau complet„rile prezentului regulament
vor fi aprobate prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, care va fi
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 15. — Se aprob„ componen˛a Grupului pentru
evaluarea impactului economic al actelor normative asupra
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, prev„zut„ Ón anexa nr. 3 la
prezentul regulament.
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ANEXA Nr. 1
la regulament
EVALUAREA PRELIMINAR√

1. Identificarea problemei
Se va descrie problema pe care politica/ini˛iativa
legislativ„ se presupunea c„ o rezolv„.
Indica˛i trendurile economice, sociale ∫i de protec˛ie a
mediului asociate acestei probleme.
Indica˛i poten˛ialele inconsisten˛e Ón leg„tur„ cu cele
3 aspecte men˛ionate — economic, social ∫i de protec˛ie a
mediului — sau cu politicile sectoriale cu care
interac˛ioneaz„.
2. Obiectivul propunerii
Care este politica de atingere a acestui obiectiv ∫i
impactul a∫teptat?
3. Op˛iunile politicii urm„rite
Care este abordarea de baz„ propus„ pentru a atinge
obiectivul vizat?
Care sunt instrumentele politice avute Ón vedere?

Indica˛i cum op˛iunile identificate respect„ principiul
subsidiarit„˛ii ∫i pe cel al propor˛ionalit„˛ii.
Care op˛iuni trebuie extinse Ónc„ din aceast„ faz„
preliminar„?
4. Impactul pozitiv ∫i negativ
Indica˛i impactul pozitiv sau negativ pentru op˛iunile
selectate din punct de vedere social, economic ∫i de
protec˛ie a mediului.
Indica˛i, de asemenea, ce grupuri sociale, sectoare
economice sau regiuni sunt afectate de propunerea
legislativ„ supus„ dezbaterii (pe termen scurt, mediu ∫i
lung).
5. Monitorizare
Ce s-a Óntreprins p‚n„ Ón prezent Ón acest scop (studii,
consult„ri)?
Este recomandat„ o extindere a evalu„rii? Da/Nu
Este planificat„ o consultare? Da/Nu

ANEXA Nr. 2
la regulament
PRINCIPALELE COMPONENTE ALE EVALU√RII PROPRIU-ZISE

Evaluarea propriu-zis„:
1. ce se a∫teapt„ de la politica/ini˛iativa legislativ„ ∫i
care este valoarea ad„ugat„ ce se va crea;
2. care este obiectivul principal al politicii/ini˛iativei
legislative care trebuie atins;
3. care sunt op˛iunile adecvate ale politicii Óntreprinse
pentru atingerea obiectivului;
4. care este impactul — pozitiv ∫i negativ — pentru
diferite op˛iuni identificate;
5. cum pot fi monitorizate ∫i evaluate rezultatele ∫i
impactul politicii/ini˛iativei legislative propuse.
1. Analiza problemei
Prima abordare Ón procesul evalu„rii propriu-zise este
identificarea problemei Ón unul sau mai multe sectoare ale
politicii dedicate dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii.
Aceasta va trebui descris„ din punctul de vedere economic,
social ∫i al protec˛iei mediului. Se a∫teapt„ o estimare
calitativ„ ∫i cantitativ„ din punctul de vedere al implica˛iilor
financiare. De asemenea, vor fi identificate Ónc„ din faza
ini˛ial„ ac˛iunile urgente ∫i riscurile asociate.
2. Identificarea politicii obiectivului
Pe baza analizei efectuate vor fi stablite, Ón func˛ie de
rezultatele a∫teptate, termene de implementare.
Dac„ obiectivul ini˛ial este posibil s„ fie revizuit sau
redefinit, va fi analizat„ expunerea la riscuri majore.
3. Identificarea op˛iunilor politicii ∫i instrumentele
alternative
Op˛iunile alternative, precum ∫i instrumentele trebuie
identificate Ónc„ din faza ini˛ial„.
De asemenea, trebuie avut Ón vedere Ón procesul
evalu„rii propriu-zise principiul propor˛ionalit„˛ii.
Trebuie avute Ón vedere urm„toarele etape:
a) considerarea mai multor abord„ri Ón atingerea
obiectivului propus;

b) considerarea diferitelor instrumente de aplicare a
politicii. Conlucrarea cu Consiliul Economic ∫i Social ∫i cu
comisiile de dialog social, la nivelul tuturor ministerelor ∫i,
Ón special, al celor implicate Ón circuitul de avizare;
c) orientarea c„tre op˛iuni realiste.
Vor fi realizate analize detaliate, bazate pe urm„toarele
criterii, pentru a identifica op˛iunile cele mai realiste:
— relevan˛„ pentru problema identificat„;
— eficien˛„ Ón atingerea obiectivelor;
— coeren˛„ cu obiectivele majore economice, sociale ∫i
de protec˛ie a mediului;
— costuri (resurse solicitate) ∫i aplicare efectiv„.
4. Evaluarea impactului
Op˛iunea politic„ trebuie examinat„ ∫i re˛inut„ Ón analiza
de impact, acord‚ndu-se o aten˛ie deosebit„ dimensiunilor
economice, sociale ∫i de protec˛ie a mediului.
Acest proces are dou„ etape:
a) identificarea impactului relevant;
b) evaluarea impactului sub aspect cantitativ, calitativ
∫i/sau bugetar.
4.1. Identificarea impactului
Evaluarea propriu-zis„ trebuie s„ identifice at‚t impactul
direct, c‚t ∫i pe cel indirect.
Va fi identificat impactul care va fi semnificativ Ón
aplicarea Strategiei guvernamentale de sus˛inere a
dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii pe perioada 2004—
2008.
Impactul social, economic ∫i de mediu are Ón vedere:
— impactul economic are Ón vedere evaluarea at‚t la
nivel micro, c‚t ∫i la nivel macro, din punctul de vedere al
cre∫terii economice ∫i al competitivit„˛ii, costurile barierelor
administrative rezultate ca efect al implement„rii legisla˛iei
la nivel central ∫i local de c„tre autorit„˛ile administra˛iei
centrale ∫i locale; impactul privind poten˛ialul inov„rii ∫i
dezvoltarea tehnologic„, schimb„rile Ón investi˛ii, ni∫ele de
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pia˛„ ∫i trendul comer˛ului, precum ∫i cre∫terea sau
descre∫terea pre˛urilor de consum;
— impactul social are Ón vedere impactul asupra
capitalului uman, schimb„rile Ón for˛a de munc„ activ„ sau
Ón calitatea for˛ei de munc„, schimb„rile ce pot afecta
structura social„, prin excluziunea unor grupuri sociale
dezavantajate, impactul asupra s„n„t„˛ii, siguran˛a
produselor ∫i protejarea drepturilor consumatorilor, precum
∫i aspectele distributive legate de grupuri de lucr„tori sau
de consumatori;
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— impactul de mediu are Ón vedere impactul pozitiv ∫i
negativ asociat cu: schimbarea climei, poluarea aerului,
apei ∫i solului, pierderea biodiversit„˛ii, schimb„ri Ón
sectorul de s„n„tate public„; se vor avea Ón vedere regiuni
dezavantajate sau grupuri sociale ori de consumatori.
4.2. Evaluarea impactului
Impactul economic, social ∫i de mediu, identificat pentru
op˛iunea propus„, trebuie analizat ∫i prezentat astfel Ónc‚t
s„ ofere o c‚t mai bun„ Ón˛elegere asupra interferen˛ei
dintre cele 3 impacturi.
ANEXA Nr. 3
la regulament

M I N I S T E R E L E, I N S T I T U fi I I L E ™ I O R G A N I Z A fi I I L E
R E P R E Z E N T A T E Œ N GIL

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.

Academia Rom‚n„
Academia de Studii Economice
Institutul de Economie Mondial„
Institutul de Calitatea Vie˛ii
Institutul European din Rom‚nia
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
Ministerul Finan˛elor Publice
Ministerul Justi˛iei
Ministerul Integr„rii Europene
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Ministerul S„n„t„˛ii
Ministerul Culturii ∫i Cultelor
Autoritatea Na˛ional„ de Control
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Asocia˛ia Rom‚n„ de Standardizare — ASRO
Asocia˛ia Rom‚n„ de Acreditare — RENAR
Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci
Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
Consiliul Na˛ional al Œntreprinderilor Private Mici ∫i Mijlocii din Rom‚nia
Camera de Comer˛ ∫i Industrie a Rom‚niei ∫i a Municipiului Bucure∫ti
Organiza˛ia de Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„
Programul Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare
Banca Mondial„

MINISTERUL S√N√T√fiII

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii nr. 870/2004
pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munc„, organizarea
∫i efectuarea g„rzilor Ón unit„˛ile publice din sectorul sanitar
Œn temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei strategie ∫i structuri sanitare nr. OB. 13.255/2004,
ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului s„n„t„˛ii
nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind

timpul de munc„, organizarea ∫i efectuarea g„rzilor Ón
unit„˛ile publice din sectorul sanitar, publicat Ón Monitorul
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Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 671 din 26 iulie 2004, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Medicii Óncadra˛i la serviciul de ambulan˛„ au
program de 7 ore zilnic ∫i desf„∫oar„ activitate Ón ture Ón
sistem de 12 ore cu 24 de ore libere.“
2. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — Personalul sanitar mediu, operatorii
registratori de urgen˛„, ∫oferii de autosanitar„, ambulan˛ierii
∫i brancardierii din cadrul serviciului de ambulan˛„
desf„∫oar„ activitate Ón ture Ón sistem de 12 ore cu 24 de
ore libere, pe baz„ de grafice lunare, Óntocmite de ∫eful
serviciului asisten˛„ medical„ de urgen˛„, transport sanitar
∫i aprobate de medicul director.“
3. Articolul 27 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 27. — (1) Continuitatea asisten˛ei medicale pentru
serviciile medicale de urgen˛„ ∫i transport sanitar se
asigur„ prin linia de gard„ organizat„ la nivelul serviciilor
de ambulan˛„ Ón specialitatea medicin„ de urgen˛„.

(2) Liniile de gard„ pentru serviciile de ambulan˛„ se
aprob„ de Ministerul S„n„t„˛ii, la propunerea direc˛iei de
s„n„tate public„.“
4. Alineatul (1) al articolului 55 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 55. — (1) Medicii de medicin„ general„/medicin„
de familie pot fi inclu∫i Ón linia de gard„ organizat„ la
nivelul structurilor de primire urgen˛e — UPU sau CPU —,
precum ∫i la serviciile de ambulan˛„, cu excep˛ia medicilor
de medicin„ general„ sau medicin„ de familie care Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Ón cabinete medicale organizate
conform prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 124/1998
privind organizarea ∫i func˛ionarea cabinetelor medicale,
republicat„.“
Art. II. — Direc˛iile de specialitate din Ministerul
S„n„t„˛ii, direc˛iile de s„n„tate public„ ∫i unit„˛ile sanitare
cu personalitate juridic„ vor duce la Óndeplinire dispozi˛iile
prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan
Bucure∫ti, 15 noiembrie 2004.
Nr. 1.498.
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