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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 129 din 15 septembrie 2005 pentru
modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 887 din
4 octombrie 2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul unic, Ónaintea punctului 1 se introduc
∫ase noi puncte, punctele 1—6, cu urm„torul cuprins:
î1. Articolul 42 va avea urm„torul cuprins:
«ARTICOLUL 42
Solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„ ∫i acordul de pre˛ Ón avans

(1) Solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„ este actul
administrativ emis de Ministerul Finan˛elor Publice ∫i
aprobat prin hot„r‚re a Guvernului, Ón vederea solu˛ion„rii
unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea
unor situa˛ii fiscale de fapt viitoare.
(2) Acordul de pre˛ Ón avans este actul administrativ emis
de Ministerul Finan˛elor Publice ∫i aprobat prin hot„r‚re a
Guvernului, Ón vederea solu˛ion„rii unei cereri a
contribuabilului referitoare la stabilirea condi˛iilor ∫i
modalit„˛ilor Ón care urmeaz„ a fi determinate, pe parcursul
unei perioade fixe de timp, pre˛urile de transfer, Ón cazul
tranzac˛iilor efectuate Óntre persoane afiliate, astfel cum
sunt definite Ón Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„ sau acordul de
pre˛ Ón avans se comunic„ numai contribuabilului c„ruia Ói
sunt destinate.
(4) Solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„ ∫i acordul de
pre˛ Ón avans sunt opozabile ∫i obligatorii fa˛„ de organele
fiscale, numai dac„ termenii ∫i condi˛iile acestora au fost
respectate de c„tre contribuabil.
(5) Solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„ ∫i acordul de pre˛ Ón
avans nu mai sunt valabile dac„ prevederile legale de drept
material fiscal Ón baza c„rora a fost luat„ decizia se modific„.
Œncetarea valabilit„˛ii se constat„ prin ordin al pre∫edintelui
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„. Ordinul se
comunic„ contribuabilului ∫i se poate contesta la instan˛a
judec„toreasc„ de contencios administrativ competent„.
(6) Procedura referitoare la emiterea solu˛iei fiscale
individuale anticipate ∫i a acordului de pre˛ Ón avans va fi
aprobat„ prin hot„r‚re a Guvernului.»
2. Dup„ articolul 52 se introduce un nou articol,
articolul 521, cu urm„torul cuprins:
«ARTICOLUL 521
Furnizarea periodic„ de informa˛ii

(1) Contribuabilii sunt obliga˛i s„ furnizeze periodic
organelor fiscale informa˛ii referitoare la activitatea
desf„∫urat„.
(2) Furnizarea informa˛iilor prev„zute la alin. (1) se face
prin completarea unei declara˛ii pe proprie r„spundere.

(3) Natura informa˛iilor, periodicitatea, precum ∫i modelul
declara˛iilor se aprob„ prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei
Na˛ionale de Administrare Fiscal„.»
3. Articolul 95 va avea urm„torul cuprins:
«ARTICOLUL 95
Proceduri ∫i metode de control fiscal

(1) Œn realizarea atribu˛iilor, inspec˛ia fiscal„ poate aplica
urm„toarele proceduri de control:
a) controlul inopinat, care const„ Ón activitatea de
verificare faptic„ ∫i documentar„, Ón principal, ca urmare a
unei sesiz„ri cu privire la existen˛a unor fapte de Ónc„lcare
a legisla˛iei fiscale, f„r„ anun˛area Ón prealabil a
contribuabilului;
b) controlul Óncruci∫at, care const„ Ón verificarea
documentelor ∫i opera˛iunilor impozabile ale contribuabilului,
Ón corela˛ie cu cele de˛inute de alte persoane; controlul
Óncruci∫at poate fi ∫i inopinat.
(2) La finalizarea controlului inopinat sau Óncruci∫at se
Óncheie proces-verbal.
(3) Œn realizarea atribu˛iilor, inspec˛ia fiscal„ poate aplica
urm„toarele metode de control:
a) controlul prin sondaj, care const„ Ón activitatea de
verificare selectiv„ a documentelor ∫i opera˛iunilor
semnificative, Ón care sunt reflectate modul de calcul, de
eviden˛iere ∫i de plat„ a obliga˛iilor fiscale datorate
bugetului general consolidat;
b) controlul electronic, care const„ Ón activitatea de
verificare a contabilit„˛ii ∫i a surselor acesteia, prelucrate Ón
mediu electronic, utiliz‚nd metode de analiz„, evaluare ∫i
testare asistate de instrumente informatice specializate.»
4. La articolul 100 alineatul (2), litera c) va avea
urm„torul cuprins:
«c) Ón cazul controlului inopinat ∫i al controlului
Óncruci∫at.»
5. Articolul 107 va avea urm„torul cuprins:
«ARTICOLUL 107
Raportul privind rezultatul inspec˛iei fiscale

(1) Rezultatul inspec˛iei fiscale va fi consemnat Óntr-un
raport scris, Ón care se vor prezenta constat„rile inspec˛iei
din punct de vedere faptic ∫i legal.
(2) Dac„, ca urmare a inspec˛iei, se modific„ baza de
impunere, raportul Óntocmit va sta la baza emiterii deciziei
de impunere. Œn cazul Ón care baza de impunere nu se
modific„, acest fapt va fi comunicat Ón scris contribuabilului.»
6. La articolul 112, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
«(3) Compensarea se face de organul fiscal competent
la cererea debitorului sau Ónainte de restituirea ori
rambursarea sumelor cuvenite acestuia, dup„ caz.
Dispozi˛iile art. 111 privind ordinea stingerii datoriilor sunt
aplicabile Ón mod corespunz„tor.»“
2. La articolul unic, punctul 1 devine punctul 7.
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creditor pentru nici o categorie de crean˛e Ón cadrul
procedurii de executare silit„.»
9. La articolul 179, alineatul (4) va avea urm„torul
cuprins:
«(4) Contesta˛iile formulate Ómpotriva actelor
administrative fiscale emise de autorit„˛ile administra˛iei
publice locale, precum ∫i de alte autorit„˛i publice care,
potrivit legii, administreaz„ crean˛e fiscale se solu˛ioneaz„
de c„tre aceste autorit„˛i.»
10. La articolul 189, dup„ litera e) a alineatului (1) se
introduce o nou„ liter„, litera e1), cu urm„torul cuprins:
«e1) nerespectarea obliga˛iilor prev„zute la art. 521;».
11. La articolul 189 alineatul (2), litera c) va avea
urm„torul cuprins:
«c) cu amend„ de la 500 lei (RON) la 1.500 lei (RON),
pentru persoanele fizice, ∫i cu amend„ de la 2.500 lei
(RON) la 5.000 lei (RON), pentru persoanele juridice, Ón
cazul s„v‚r∫irii faptei prev„zute la alin. (1) lit. e) ∫i e1);».“
5. La articolul unic, punctul 2 devine punctul 12.
6. La articolul unic, punctul 3 devine punctul 13.

3. La articolul unic punctul 1, devenit punctul 7,
alineatul (3) al articolului 133 va avea urm„torul cuprins:
î(3) Crean˛ele bugetare care se Óncaseaz„, se
administreaz„, se contabilizeaz„ ∫i se utilizeaz„ de
institu˛iile publice, provenite din venituri proprii ∫i cele
rezultate din raporturi juridice contractuale, precum ∫i
crean˛ele care se Óncaseaz„, se administreaz„, se
contabilizeaz„ ∫i se utilizeaz„ de Banca de Export-Import
a Rom‚niei EXIMBANK — S.A., provenite din fondurile
alocate de la bugetul de stat, se execut„ prin organe
proprii, acestea fiind abilitate s„ duc„ la Óndeplinire
m„surile asigur„torii ∫i s„ efectueze procedura de
executare silit„, potrivit prevederilor prezentului cod.“
4. La articolul unic, dup„ punctul 1, devenit punctul 7,
se introduc patru noi puncte, punctele 8—11, cu urm„torul
cuprins:
î8. Dup„ articolul 135 se introduce un nou articol,
articolul 1351, cu urm„torul cuprins:
«ARTICOLUL 1351
Executarea silit„ Ómpotriva veniturilor
bugetului general consolidat

Impozitele, taxele, contribu˛iile ∫i orice alte venituri ale
bugetului general consolidat nu pot fi urm„rite de nici un

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 mai 2006.
Nr. 166.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„ ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Viena, 11 mai 2006.
Nr. 698.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor m„suri fiscale
din domeniul de activitate al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 22
din 26 ianuarie 2006 privind reglementarea unor m„suri
fiscale din domeniul de activitate al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor, adoptat„ Ón temeiul art. 1
pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006,
cu urm„toarele modific„ri:
1. La articolul 1, litera a) a alineatului (1) va avea
urm„torul cuprins:
îa) un procent de 10% se constituie din sumele ob˛inute
din valorificarea metalelor pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i
pietrelor pre˛ioase confiscate conform Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor

pre˛ioase, aliajelor acestora ∫i pietrelor pre˛ioase Ón
Rom‚nia, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i valorificate conform Ordonan˛ei Guvernului
nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i condi˛iilor de
valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii,
Ón proprietatea privat„ a statului, republicat„;“.
2. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Œn maximum 60 de zile de la intrarea Ón
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan˛e, la
propunerea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor, Guvernul va aproba Normele metodologice
privind utilizarea ∫i repartizarea sumelor provenite din
fondul de stimulare.“

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 mai 2006.
Nr. 167.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor m„suri
fiscale din domeniul de activitate al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor m„suri fiscale din
domeniul de activitate al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor
∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Viena, 11 mai 2006.
Nr. 699.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 197/2005 pentru completarea anexei
nr. 1 la Ordonan˛a Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor la organiza˛iile
interna˛ionale interguvernamentale la care Rom‚nia este parte ∫i pentru aprobarea pl„˛ii
cotiza˛iilor anuale care decurg din calitatea Rom‚niei de membru al Europae Archaeologiae
Consilium (EAC), al Federa˛iei Interna˛ionale a Consiliilor Artelor ∫i a Agen˛iilor Culturale (IFACCA)
∫i al Agen˛iei Interna˛ionale ISBN
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 197 din 22 decembrie 2005 pentru
completarea anexei nr. 1 la Ordonan˛a Guvernului
nr. 41/1994 privind autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor la
organiza˛iile interna˛ionale interguvernamentale la care
Rom‚nia este parte ∫i pentru aprobarea pl„˛ii cotiza˛iilor

anuale care decurg din calitatea Rom‚niei de membru al
Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federa˛iei
Interna˛ionale a Consiliilor Artelor ∫i a Agen˛iilor Culturale
(IFACCA) ∫i al Agen˛iei Interna˛ionale ISBN, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.179 din
28 decembrie 2005.

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 mai 2006.
Nr. 169.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 197/2005 pentru completarea
anexei nr. 1 la Ordonan˛a Guvernului nr. 41/1994
privind autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor la organiza˛iile
interna˛ionale interguvernamentale la care Rom‚nia
este parte ∫i pentru aprobarea pl„˛ii cotiza˛iilor anuale
care decurg din calitatea Rom‚niei de membru al Europae
Archaeologiae Consilium (EAC), al Federa˛iei Interna˛ionale
a Consiliilor Artelor ∫i a Agen˛iilor Culturale (IFACCA)
∫i al Agen˛iei Interna˛ionale ISBN
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la
Ordonan˛a Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor la
organiza˛iile interna˛ionale interguvernamentale la care Rom‚nia este parte ∫i
pentru aprobarea pl„˛ii cotiza˛iilor anuale care decurg din calitatea Rom‚niei
de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federa˛iei
Interna˛ionale a Consiliilor Artelor ∫i a Agen˛iilor Culturale (IFACCA) ∫i al
Agen˛iei Interna˛ionale ISBN ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 11 mai 2006.
Nr. 701.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigur„rile ∫i reasigur„rile Ón Rom‚nia
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Legea nr. 136/1995 privind asigur„rile ∫i
reasigur„rile Ón Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
— Dup„ articolul 59 se introduce un nou capitol,
capitolul III1 îAsigurarea obligatorie de r„spundere civil„
profesional„ pentru medici, farmaci∫ti ∫i alte persoane din
domeniul asisten˛ei medicale“, cu articolele 591—599 cu
urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL III1
Asigurarea obligatorie de r„spundere civil„ profesional„
pentru medici, farmaci∫ti ∫i alte persoane din domeniul
asisten˛ei medicale
Art. 591. — Asigurarea de r„spundere civil„ profesional„
pentru medici, farmaci∫ti ∫i alte persoane din domeniul
asisten˛ei medicale, denumit„ Ón continuare asigurare de
r„spundere civil„ medical„, este obligatorie.
Persoanele fizice care posed„ o calificare atestat„
privind furnizarea de servicii medicale, direct sau indirect,
sunt obligate s„ Óncheie o asigurare de r„spundere civil„
medical„, Ón scopul desp„gubirii persoanelor pe care le-au
prejudiciat ca urmare a furniz„rii de servicii de asisten˛„
medical„ neadecvat„.
Prin asisten˛„ medical„ adecvat„ se Ón˛elege folosirea
cuno∫tin˛elor, echipamentelor medicale, a Óntregului
instrumentar, a medicamentelor ∫i urmarea Óntocmai a
procedurilor specifice fiec„rui caz care necesit„ aceast„
asisten˛„, a∫a cum sunt stabilite conform instruc˛iunilor de
folosire, a prescrip˛iilor sau prin standardele privind
acordarea de asisten˛„ medical„.
Art. 59 2 . — Asigur„torul acord„ desp„gubiri pentru
prejudiciile de care asigura˛ii r„spund, Ón baza legii, fa˛„ de
ter˛e persoane care se constat„ c„ au fost supuse unei
asisten˛e medicale neadecvate, precum ∫i pentru cheltuielile
f„cute de asigura˛i Ón procesul civil.
Desp„gubirile se acord„ pentru sumele pe care
asiguratul este obligat s„ le pl„teasc„ cu titlu de
dezd„unare ∫i cheltuieli de judecat„ persoanei sau
persoanelor p„gubite prin aplicarea unei asisten˛e medicale
neadecvate, care poate avea drept efect inclusiv v„t„marea
corporal„ sau decesul, indiferent de locul unde a fost
acordat„ asisten˛a medical„.
Œn caz de deces, desp„gubirile se vor acorda
mo∫tenitorilor pacientului care a ini˛iat ac˛iunea de
constatare privind acordarea asisten˛ei medicale
neadecvate.
Desp„gubirile se acord„ ∫i atunci c‚nd asisten˛a
medical„ nu s-a acordat, de∫i starea persoanei sau
persoanelor care au solicitat sau pentru care s-a solicitat
asisten˛a medical„ impunea aceast„ interven˛ie.
Drepturile persoanelor v„t„mate sau decedate prin
aplicarea unei asisten˛e medicale neadecvate se exercit„
Ómpotriva celor implica˛i direct sau indirect Ón asisten˛a
medical„.

Aceste drepturi se pot exercita ∫i Ómpotriva persoanelor
juridice care furnizeaz„ echipamente, instrumentar medical
sau medicamente, cu condi˛ia ca acestea s„ fi fost folosite
conform instruc˛iunilor de utilizare sau, dup„ caz, conform
prospectului.
Art. 59 3. — Desp„gubirile se pl„tesc ∫i atunci c‚nd
persoanele v„t„mate sau decedate nu au domiciliul ori
re∫edin˛a Ón Rom‚nia.
Art. 594. — Œn cazul Ón care, pentru acela∫i asigurat
exist„ mai multe asigur„ri valabile, desp„gubirea se suport„
Ón mod propor˛ional cu suma asigurat„ de c„tre to˛i
asigur„torii.
Asiguratul are obliga˛ia de a informa asigur„torul despre
Óncheierea unor astfel de asigur„ri cu al˛i asigur„tori.
Art. 595. — Nivelul primelor de asigurare, limita maxim„
a desp„gubirilor, termenele de plat„, sanc˛iunile ∫i alte
elemente cu privire la aplicarea acestei asigur„ri se
stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea Comisiei
de Supraveghere a Asigur„rilor, dup„ consultarea
asocia˛iilor profesionale de specialitate ∫i cu avizul Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate.
Art. 59 6 . — Desp„gubirile se stabilesc pe baza
conven˛iei dintre asigurat, persoana p„gubit„ sau
mo∫tenitorii acestuia, Ón caz de deces, ∫i asigur„tor ori, Ón
cazul Ón care nu s-a realizat Ón˛elegerea, prin hot„r‚re
judec„toreasc„ pronun˛at„ Ón Rom‚nia.
Citarea Ón proces a asigur„torului este obligatorie.
Art. 597. — Desp„gubirile se pl„tesc de c„tre asigur„tor
nemijlocit persoanelor fizice, Ón m„sura Ón care acestea nu
au fost desp„gubite de asigurat.
Desp„gubirile nu pot fi urm„rite de creditorii asiguratului.
Desp„gubirile se pl„tesc asigura˛ilor, dac„ ace∫tia
dovedesc c„ i-au desp„gubit pe cei p„gubi˛i ∫i
desp„gubirile nu urmeaz„ s„ fie recuperate potrivit
prevederilor art. 598.
Art. 59 8. — Asigur„torul recupereaz„ sumele pl„tite
drept desp„gubiri de la persoana r„spunz„toare de
producerea pagubei, Ón urm„toarele cazuri:
a) v„t„marea sau decesul este urmare a Ónc„lc„rii
inten˛ionate a standardelor de asisten˛„ medical„;
b) v„t„marea sau decesul se datoreaz„ unor vicii
ascunse ale echipamentului, ale instrumentarului medical
sau unor efecte secundare ale medicamentelor administrate
∫i de care asiguratul nu poate fi ˛inut r„spunz„tor;
c) atunci c‚nd v„t„marea sau decesul se datoreaz„ at‚t
persoanei asigurate, c‚t ∫i unor deficien˛e administrative de
care se face vinovat„ unitatea medical„ Ón care s-a acordat
asisten˛a medical„ ori ca urmare a neacord„rii tratamentului
adecvat stabilit prin acte normative, asigur„torul este
Óndrept„˛it s„ recupereze sumele pl„tite drept desp„gubiri
de la cei vinova˛i, al˛ii dec‚t persoana asigurat„,
propor˛ional cu partea de vin„ ce revine acestora;
d) asisten˛a medical„ a p„r˛ii v„t„mate sau a
decedatului s-a f„cut f„r„ consim˛„m‚ntul acestuia, dar Ón
alte Ómprejur„ri dec‚t cele descrise la alin. 2.
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Asigur„torul nu recupereaz„ sumele pl„tite drept
desp„gubiri de la persoana r„spunz„toare de producerea
pagubei c‚nd asisten˛a medical„ s-a f„cut Ón interesul p„r˛ii
v„t„mate sau a decedatului Ón lipsa unei investiga˛ii
complete ori a necunoa∫terii datelor anamnezice ale
acestuia datorit„ situa˛iei de urgen˛„, iar partea v„t„mat„
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sau decedatul nu a fost capabil, datorit„ circumstan˛elor,
s„ coopereze c‚nd i s-a acordat asisten˛a.
Art. 599. — Asiguratul, direct sau prin reprezentan˛ii s„i,
este obligat s„ notifice asigur„torul sau, dac„ este cazul,
asigur„torii despre existen˛a unei cereri de desp„gubire, Ón
termen de 7 zile lucr„toare de la data la care a luat
cuno∫tin˛„ de aceasta.“

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 mai 2006.
Nr. 172.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea
Legii nr. 136/1995 privind asigur„rile ∫i reasigur„rile Ón
Rom‚nia
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 completarea Legii
nr. 136/1995 privind asigur„rile ∫i reasigur„rile Ón Rom‚nia ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Viena, 15 mai 2006.
Nr. 718.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de tranzit al energiei electrice
din ˛„rile perimetrice prin Sistemul Electroenergetic al Rom‚niei, Óntre Compania Na˛ional„
îTranselectrica“ — S.A. ∫i [Client]
Œn temeiul art. 9 alin. (2), (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a), f) ∫i i) din Legea energiei electrice
nr. 318/2003,
˛in‚nd cont de Referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul pre˛uri ∫i tarife,
Ón conformitate cu prevederile Procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din data de 12 mai 2006,

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 436/19.V.2006
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Contractul-cadru pentru prestarea
serviciului de tranzit al energiei electrice din ˛„rile
perimetrice prin Sistemul Electroenergetic al Rom‚niei, Óntre
Compania Na˛ional„ îTranselectrica“ — S.A. ∫i [Client],
prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Compania Na˛ional„ îTranselectrica“ — S.A.
aplic„ prevederile contractului-cadru prev„zut la art. 1 Ón

rela˛iile sale contractuale pentru serviciul de tranzit al
energiei electrice din ˛„rile perimetrice prin Sistemul
Electroenergetic al Rom‚niei.
Art. 3. — Departamentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
vor urm„ri ducerea la Óndeplinire a prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 12 mai 2006.
Nr. 11.
*) Anexa la prezentul ordin se public„ pe pagina de web a Agen˛iei Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei, www.anre.ro

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
de Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 43/2004 privind aprobarea Contractului-cadru
pentru serviciul de distribu˛ie a energiei electrice
Œn temeiul art. 9 alin. (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) ∫i e), al art. 56 alin. (1) ∫i al art. 58 alin. (3) din Legea
energiei electrice nr. 318/2003,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul pre˛uri ∫i tarife,
Ón conformitate cu prevederile Procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din 12 mai 2006,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. I. — Articolul 4 din Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
nr. 43/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru
serviciul de distribu˛ie a energiei electrice, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 66 din
19 ianuarie 2005, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — (1) La data intr„rii Ón vigoare a prezentului
ordin se abrog„ Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
de Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 14/2000 privind
aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribu˛ie
a energiei electrice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, ∫i Decizia
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Energiei nr. 33/2000 privind aprobarea
Contractului-cadru pentru servicii de transformare ∫i/sau

conexiune Ón sta˛ii electrice de Ónalt„ ∫i foarte Ónalt„
tensiune, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 464 din 22 septembrie 2000.
(2) Se abrog„ Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
de Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 34 din 9 martie
2000 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului
reglementat pentru serviciile de transformare ∫i/sau
conexiune ale sta˛iilor electrice de Ónalt„ ∫i foarte Ónalt„
tensiune.”
Art. II. — Departamentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
∫i agen˛ii economici din cadrul sectorului energiei electrice
vor asigura ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 12 mai 2006.
Nr. 12.
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