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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru reglementarea unor m„suri privind exercitarea comer˛ului Ón unele zone publice
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) La data Ónchirierii locului de v‚nzare
administratorul pie˛ei este obligat s„ Ónscrie Ón registrul de
eviden˛„ special Ónfiin˛at datele de identificare ale
persoanelor fizice sau juridice, precum ∫i data, seria ∫i
num„rul chitan˛ei care atest„ plata chiriei. Œn cazul
produc„torilor agricoli individuali, Ón registru se va Ónscrie ∫i
localitatea de origine, precum ∫i cantit„˛ile estimate a fi
comercializate.
(2) Modelul Registrului de eviden˛„ a produc„torilor
individuali ∫i a comercian˛ilor este prev„zut Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta lege.

Art. 2. — (1) Prezenta lege modific„ Ón mod
corespunz„tor prevederile art. 9 alin. (11) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a
certificatului de produc„tor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, anexa
nr. 4 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 661/2001, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, se Ónlocuie∫te cu anexa la
prezenta lege.
Art. 3. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 30 de zile de
la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

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, 2 octombrie 2006.
Nr. 365.
ANEX√

REGISTRUL

de eviden˛„ a produc„torilor individuali ∫i a comercian˛ilor

Nr. crt./Data
complet„rii

Numele ∫i prenumele
produc„torului
agricol/
Denumirea
comerciantului

Seria ∫i num„rul
certificatului
de produc„tor/
Codul unic
de identificare
a comerciantului

Domiciliul
produc„torului/
Sediul
comerciantului/
alte puncte
de depozit

Seria ∫i num„rul
chitan˛ei
care atest„
plata chiriei/
Durata Ónchirierii
locului de v‚nzare

Comercian˛i: denumirea
produselor. Produc„tori agricoli
individuali: denumirea produselor,
localitatea de origine, cantit„˛i
estimate pentru
comercializare

N O T √:

Registrul se numeroteaz„, se ∫nuruie∫te ∫i se sigileaz„. Num„rul fi∫elor ∫i data Ónceperii se consemneaz„
Ón procesul-verbal pe prima fil„ a registrului, semnat de administratorul pie˛ei ∫i poli˛istul desemnat s„ asigure ordinea
Ón pia˛„.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru reglementarea unor m„suri
privind exercitarea comer˛ului Ón unele zone publice
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 reglementarea unor m„suri
privind exercitarea comer˛ului Ón unele zone publice ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 25 septembrie 2006.
Nr. 1.117.

´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 42/2006 pentru completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea
∫i utilizarea materialelor forestiere de reproducere
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 42
din 14 iunie 2006 pentru completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 11/2004
privind producerea, comercializarea ∫i utilizarea materialelor forestiere de
reproducere, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 522 din
16 iunie 2006.
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, 2 octombrie 2006.
Nr. 368.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea,
comercializarea ∫i utilizarea materialelor forestiere
de reproducere
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. 42/2006 pentru completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea ∫i utilizarea materialelor
forestiere de reproducere ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 25 septembrie 2006.
Nr. 1.120.
´

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului profesional de chestor de poli˛ie
unui comisar ∫ef de poli˛ie ∫i Óncetarea raporturilor
de serviciu ale acestuia cu Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ∫i ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poli˛istului,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 26 octombrie 2006, domnului comisar ∫ef
de poli˛ie Floricel Ioan Octavian i se acord„ gradul profesional de chestor
de poli˛ie ∫i Ói Ónceteaz„ raporturile de serviciu cu Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 2 octombrie 2006.
Nr. 1.124.
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ALE

CAMEREI
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DEPUTAﬁILOR

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004
pentru aprobarea componen˛ei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 42 ∫i art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor
nr. 42/2004 pentru aprobarea componen˛ei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
— domnul deputat Dan Hora˛iu Buzatu, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, trece de
la Comisia pentru administra˛ie public„, amenajarea

teritoriului ∫i echilibru ecologic la Comisia pentru industrii ∫i
servicii, Ón calitate de membru;
— domnul deputat Dan Mihai Marian, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, trece de
la Comisia pentru industrii ∫i servicii la Comisia pentru
administra˛ie public„, amenajarea teritoriului ∫i echilibru
ecologic, Ón calitate de membru.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 3 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

VICTOR VIOREL PONTA
Bucure∫ti, 3 octombrie 2006.
Nr. 27.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Cluj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 4.956 mii lei, pentru
jude˛ul Cluj, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetului propriu al jude˛ului Cluj, potrivit
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, Ón

vederea execut„rii lucr„rilor de repara˛ii, Óntre˛inere ∫i
reabilitare a drumurilor jude˛ene.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛ile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.321.
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ANEX√

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
pentru jude˛ul Cluj
Nr.
crt.

1.

Unitatea
administrativteritorial„

Jude˛ul Cluj

Suma
alocat„
— mii lei —

Obiectivul

Œntre˛inere Ómbr„c„min˛i asfaltice (plomb„ri)

3.500

Reciclare in situ pe DJ 161K DN 16 — Barai, DJ 161E Habadoc—Buza

440

km 0+000—5+500
Reciclare in situ pe DJ 161E Habadoc—Buza km 10+500—16+000

440

Reciclare in situ pe DJ 103K Rasca—Dealu Negru km 27+950—35+150

576
4.956

T O T A L:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Seminarului de preg„tire a exper˛ilor
Comitetului pentru Planificarea Alimenta˛iei ∫i Agriculturii î2007 FAPC Vital Resources Seminar“
∫i a Reuniunii reprezentan˛ilor FAPC din cadrul NATO
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ cheltuielile ocazionate de
organizarea Seminarului de preg„tire a exper˛ilor
Comitetului pentru Planificarea Alimenta˛iei ∫i Agriculturii
î2007 FAPC Vital Resources Seminar“ ∫i a Reuniunii
reprezentan˛ilor FAPC din cadrul NATO — Bucure∫ti 2007,
Ón sum„ de 295 mii lei, din care suma de 45 mii lei pentru
anul 2006 ∫i suma de 250 mii lei pentru anul 2007.

Art. 2. — (1) Finan˛area cheltuielilor pentru organizarea
∫i desf„∫urarea ac˛iunii prev„zute la art. 1 se suport„ din
bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale pe anul 2006 ∫i pe anul 2007.
(2) Devizul estimativ al ac˛iunii prev„zute la art. 1 este
prezentat Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.341.
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ANEX√
DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea Seminarului de preg„tire a exper˛ilor Comitetului
pentru Planificarea Alimenta˛iei ∫i Agriculturii î2007 FAPC Vital Resources Seminar“ ∫i a Reuniunii reprezentan˛ilor
FAPC din cadrul NATO (Bucure∫ti, 21—25 mai 2007)
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Suma
— mii lei —

Obiectul/Specificarea cheltuielii

Chirie pentru s„li de conferin˛„, s„li atelier, secretariat, conducere ∫i ∫edin˛„ pentru
seminar ∫i reuniune, chirie pentru aparatur„ de sonorizare/proiectare, Ónregistrare,
traducere simultan„ francez„/englez„
Cheltuieli pentru mas„ festiv„ (140 de persoane), cheltuieli pentru cocktail (140 de persoane),
cheltuieli pentru trata˛ii pe timpul seminarului ∫i reuniunii (80 de persoane x 5 zile)
Cheltuieli pentru transport (2 autobuze ∫i 1 microbuz)
Cheltuieli pentru servicii de secretariat, procesare documente (7 zile), cheltuieli pentru
materiale promo˛ionale, tip„rituri ∫i rechizite (120 de persoane), cheltuieli pentru mape,
ecusoane, pixuri (120 de persoane), cheltuieli pentru fotografii (fotografie + DVD), cheltuieli
pentru cadouri (53 de delega˛ii)

138.092,99
77.971,34
21.424,83
57.510,84

295.000

TOTAL:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 508/2006
pentru aprobarea finan˛„rii proiectului cu tema îOrganizarea unei expozi˛ii tematice
despre Rom‚nia la Bruxelles Ón cadrul Direc˛iei Generale Ocuparea For˛ei de Munc„,
Afaceri Sociale ∫i Egalitate de ™anse a Comisiei Europene Ón mai 2006“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 508/2006
pentru aprobarea finan˛„rii proiectului cu tema îOrganizarea
unei expozi˛ii tematice despre Rom‚nia la Bruxelles Ón
cadrul Direc˛iei Generale Ocuparea For˛ei de Munc„,
Afaceri Sociale ∫i Egalitate de ™anse a Comisiei Europene
Ón mai 2006“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 360 din 21 aprilie 2006, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Titlul hot„r‚rii va avea urm„torul cuprins:
îHOT√R¬RE
pentru aprobarea proiectului cu tema
«Organizarea unei expozi˛ii tematice despre Rom‚nia
la Bruxelles Ón cadrul Direc˛iei Generale Ocuparea For˛ei
de Munc„, Afaceri Sociale ∫i Egalitate de ™anse
a Comisiei Europene Ón perioada 5—18 octombrie 2006»“

2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ finan˛area proiectului cu tema
«Organizarea unei expozi˛ii tematice despre Rom‚nia la
Bruxelles Ón cadrul Direc˛iei Generale Ocuparea For˛ei de
Munc„, Afaceri Sociale ∫i Egalitate de ™anse a Comisiei
Europene Ón perioada 5—18 octombrie 2006».“
3. Dup„ articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Devizul estimativ este prezentat Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.“
4. Hot„r‚rea se completeaz„ cu anexa îDeviz
estimativ“, al c„rei con˛inut este prezentat Ón anexa la
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.363.
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ANEX√
DEVIZ ESTIMATIV
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suma
— lei —

Specifica˛ia activit„˛ilor

Concept, titluri, mesaj, drepturi de imagine
Materiale de promovare
Realizare mediu sonor ∫i de imagine
Opera˛iuni legate de transport, montaj, asigurare
Servicii de catering
Scurt moment artistic
Cheltuieli neprev„zute ∫i/sau cheltuieli suplimentare
la categoriile de cheltuieli din deviz

18.743
16.845
9.401
13.090
15.000
6.000

TOTAL:

85.000

5.921

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea drepturilor ∫i obliga˛iilor donatorilor de s‚nge
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea
activit„˛ii de transfuzie sanguin„, donarea de s‚nge ∫i componente sanguine de origine uman„, precum ∫i asigurarea
calit„˛ii ∫i securit„˛ii sanitare, Ón vederea utiliz„rii lor terapeutice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Œn Rom‚nia, donarea de s‚nge este anonim„,
voluntar„ ∫i neremunerat„.
Art. 2. — (1) Prin donator se Ón˛elege orice persoan„,
Ón deplin„ stare de s„n„tate, care se poate supune
regulilor prelev„rii de s‚nge total ∫i componente sanguine
de origine uman„.
(2) Prin donare de s‚nge se Ón˛elege recoltarea de
s‚nge/componente sanguine de la un donator, indiferent de
metoda de recoltare utilizat„.
(3) Donatorul de s‚nge cu don„ri regulate este acea
persoan„ care Ón ultimii 2 ani a donat s‚nge ∫i/sau
componente sanguine cu respectarea intervalului minim
permis Óntre dou„ don„ri consecutive Ón cadrul aceluia∫i
centru de transfuzie.
(4) Prezenta hot„r‚re nu se aplic„ persoanelor incluse
Ón protocoale de recoltare de s‚nge/componente sanguine
Ón scopul efectu„rii unei transfuzii autologe.
Art. 3. — (1) Orice cet„˛ean rom‚n cu domiciliul Ón
Rom‚nia ∫i orice cet„˛ean al Uniunii Europene care are
re∫edin˛a Ón Rom‚nia are dreptul de a deveni donator de
s‚nge.
(2) Donarea de s‚nge se efectueaz„ Ón institu˛iile
medicale de profil autorizate pentru organizarea colectei.
Art. 4. — Decizia privind eligibilitatea unei persoane ca
donator de s‚nge este luat„ de medicul responsabil cu
selec˛ia donatorilor de s‚nge din institu˛iile de profil, pe
baza rezultatelor ob˛inute ca urmare a procedurii de
selec˛ie derulate conform normelor aprobate Ón temeiul
lit. d) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005, cu
modific„rile ulterioare.

Art. 5. — (1) Orice persoan„ are dreptul de a primi
materiale informative privind donarea de s‚nge.
(2) Pe tot parcursul derul„rii procedurii de selec˛ie ca
donator de s‚nge, persoana care particip„ la aceasta are
dreptul s„ primeasc„ explica˛ii privind scopul ∫i rezultatele
interviului, examenelor ∫i testelor care i se efectueaz„,
conform normelor aprobate Ón temeiul lit. b) din anexa nr. 4
la Legea nr. 282/2005, cu modific„rile ulterioare.
(3) Œn cazul stabilirii neeligibilit„˛ii unei persoane ca
donator de s‚nge, medicul responsabil are obliga˛ia s„
stabileasc„ excluderea definitiv„ sau temporar„ la donare,
s„ Ói explice acesteia motivele care au condus la decizia
luat„ ∫i, dup„ caz, condi˛iile Ón care ar putea deveni
donator de s‚nge ∫i s„ o orienteze c„tre medicul de
familie.
Art. 6. — (1) Orice donator are dreptul s„ primeasc„, la
cerere, un buletin de analiz„ cu rezultatele testelor
efectuate.
(2) Œn cazul depist„rii unor rezultate patologice Ón urma
efectu„rii controlului biologic al s‚ngelui donat, donatorul
respectiv are dreptul s„ fie informat ∫i s„ primeasc„
consiliere din partea unei persoane responsabile desemnate
Ón acest scop din cadrul institu˛iilor de profil.
(3) Institu˛ia de specialitate la care donatorul a efectuat
donarea are obliga˛ia s„ notifice donatorul Ón cazul
prev„zut la alin. (2), cu asigurarea confiden˛ialit„˛ii asupra
informa˛iilor privind starea de s„n„tate a donatorului, at‚t Ón
cazul notific„rii, c‚t ∫i al ∫edin˛ei de consiliere.
Art. 7. — Donatorii de s‚nge cu don„ri regulate au
dreptul s„ efectueze anual, gratuit, un examen radiologic
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pulmonar ∫i un examen biologic extins, la recomandarea
institu˛iei de profil unde sunt Ónregistra˛i ca donatori, Ón
baza documentelor care atest„ statutul de donator de
s‚nge cu don„ri regulate.
Art. 8. — (1) Donatorii de s‚nge cu don„ri regulate au
dreptul s„ efectueze anual ∫i Ón alte ocazii justificate
medical un examen cardiologic Ón vederea depist„rii unor
eventuale afec˛iuni care ar contraindica donarea de s‚nge.
(2) Examenul prev„zut la alin. (1) se efectueaz„ la
recomandarea institu˛iei de profil la care persoana este
Ónregistrat„ ca donator, Ón baza documentelor care atest„
statutul de donator de s‚nge.
Art. 9. — Donatorii de s‚nge cu don„ri regulate au
dreptul la tratament substitutiv cu fier, gratuit, la
recomandarea medicului de colect„, Ón cazul depist„rii unui
deficit de fier sau unui sindrom anemic secundar don„rilor
repetate de s‚nge.
Art. 10. — Donatorii de s‚nge pot primi insigne,
diplome, obiecte inscrip˛ionate cu mesaje de promovare a
don„rii de s‚nge de la institu˛iile de profil.
Art. 11. — Donatorul de s‚nge are dreptul s„
primeasc„, la cerere, pentru fiecare donare efectiv„,
urm„toarele:
a) 7 tichete de mas„ pentru produse alimentare,
eliberate de institu˛ia de profil;
b) o zi liber„ de la locul de munc„, Ón ziua don„rii, Ón
cazul donatorilor de s‚nge salaria˛i; o zi scutire de
frecven˛„, Ón ziua don„rii, Ón cazul elevilor, studen˛ilor ∫i
militarilor;
c) decontarea cheltuielilor de transport Ón comun din
ziua don„rii Óntre localitatea de domiciliu/re∫edin˛„ Ónscris„
Ón actul de identitate ∫i localitatea unde Ó∫i are sediul
institu˛ia la care se efectueaz„ donarea de s‚nge; Ón cazul
Ón care donarea se face la institu˛ia de profil din localitatea
de domiciliu sau din localitatea Ón care este angajat,
donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50%
pentru transportul Ón comun, pe baza actelor doveditoare,
pentru o perioad„ de o lun„.
Art. 12. — Drepturile donatorilor prev„zute la art. 11 vor
fi acordate pe baza documentelor justificative eliberate de
institu˛ia de profil la care a fost efectuat„ donarea de
s‚nge.
Art. 13. — (1) Cheltuielile care rezult„ din aplicarea
prevederilor art. 7, 8 ∫i 9 se suport„ de la bugetul de stat
prin bugetele ministerelor ∫i institu˛iilor cu re˛ea sanitar„
proprie, pentru asigura˛ii proprii.
(2) Cheltuielile care rezult„ din aplicarea prevederilor
art. 10 se suport„ de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i al institu˛iilor de profil la
care se efectueaz„ donarea de s‚nge.
(3) Cheltuielile care rezult„ din aplicarea prevederilor
art. 11 lit. a) ∫i c) se suport„ din bugetele locale ale
localit„˛ilor Ón care institu˛iile de profil cu activitate de
recoltare de s‚nge Ón scop transfuzional Ó∫i au sediul.
Art. 14. — Orice persoan„ care Ó∫i exprim„ inten˛ia de
a dona s‚nge sau componente sanguine are urm„toarele
obliga˛ii:
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a) s„ nu consume b„uturi alcoolice cu cel pu˛in 72 de
ore Ónaintea prezent„rii pentru donare de s‚nge la
institu˛iile de profil;
b) s„ prezinte buletinul/cartea de identitate/permisul de
conducere valabil/valabil„ sau pa∫aport;
c) s„ aib„ un comportament civilizat, respectuos fa˛„ de
personalul medical ∫i fa˛„ de ceilal˛i donatori de s‚nge, pe
toat„ perioada prezen˛ei sale Ón institu˛ia de profil Ón care
efectueaz„ donarea de s‚nge;
d) s„ citeasc„ materialele informative privind donarea de
s‚nge, s„ solicite, la nevoie, explica˛ii personalului medical
de specialitate privind informa˛iile citite ∫i s„ Ó∫i dea
consim˛„m‚ntul, confirmat prin semn„tur„, pentru ini˛ierea
procedurii de selec˛ie ∫i a recolt„rii de s‚nge;
e) s„ r„spund„ cu sinceritate Óntreb„rilor personalului
medical ∫i celor din chestionarul donatorului, cu ocazia
fiec„rei prezent„ri pentru a dona s‚nge, f„r„ a ascunde
informa˛ii referitoare la antecedentele sale fiziologice sau
patologice, la comportamentul sexual ∫i social, chiar dac„
acestea ar conduce la excluderea de la donarea de s‚nge;
f) s„ respecte toate indica˛iile primite de la personalul
medical pe tot parcursul derul„rii procedurii de stabilire a
eligibilit„˛ii sale ca donator de s‚nge;
g) s„ respecte decizia medicului responsabil cu selec˛ia
donatorilor de s‚nge, referitoare la eligibilitatea sa ca
donator de s‚nge, Ón cazul Ón care acesta stabile∫te o
excludere definitiv„ sau temporar„ la donare;
h) s„ respecte intervalul minim legal Óntre dou„
prezent„ri succesive pentru donare sau, dup„ caz,
programarea f„cut„ de medicul responsabil ∫i Ónscris„ Ón
carnetul de donator, privind data urm„toarei prezent„ri
pentru a dona s‚nge.
Art. 15. — Orice persoan„ care a fost admis„ ca
donator de s‚nge sau componente sanguine pe baza
rezultatelor procedurii de selec˛ie are urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ aib„ un comportament civilizat, respectuos fa˛„ de
personalul medical ∫i fa˛„ de ceilal˛i donatori de s‚nge, pe
toat„ perioada desf„∫ur„rii procedurii de donare de s‚nge
∫i postdonare, p‚n„ la p„r„sirea institu˛iei;
b) s„ r„spund„ cu sinceritate Óntreb„rilor personalului
medical din sala de recoltare sau din sectoarele
postdonare;
c) s„ respecte toate indica˛iile primite de la personalul
medical pe tot parcursul derul„rii procedurii de donare de
s‚nge ∫i postdonare;
d) s„ informeze personalul medical asupra oric„rui
simptom, semn sau oric„rei modific„ri a st„rii generale,
ap„rute Ón cursul don„rii sau postdonare, p‚n„ la p„r„sirea
institu˛iei;
e) s„ informeze direct sau telefonic institu˛ia de profil Ón
care a efectuat donarea de s‚nge asupra oric„rei
modific„ri a st„rii de s„n„tate, survenit„ postdonare, Ón
zilele subsecvente don„rii de s‚nge;
f) s„ urmeze tratamentul substitutiv cu fier conform
recomand„rii medicului responsabil cu selec˛ia donatorilor;
g) s„ se prezinte la medicul de familie sau la medicul
specialist, la recomandarea scris„ a institu˛iei de profil la
care a donat s‚nge, pentru a fi luat„ Ón eviden˛„ sau
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pentru investiga˛ii medicale Ón scopul diagnostic„rii, Ón cazul
depist„rii ori suspect„rii unor situa˛ii patologice;
h) s„ informeze, cu documente medicale doveditoare,
institu˛ia de profil la care a donat s‚nge asupra rezultatelor
investiga˛iilor medicale efectuate Ón situa˛iile prev„zute la
lit. g), pentru stabilirea men˛inerii calit„˛ii de donator de
s‚nge; Ón caz contrar, aceasta va fi suspendat„ p‚n„ la
stabilirea oportunit„˛ii recalific„rii sale ca donator de s‚nge;
i) s„ efectueze anual un examen radiologic pulmonar,
cardiologic ∫i biologic extins, la recomandarea medicului
responsabil cu selec˛ia donatorilor din institu˛ia de profil, ∫i
s„ prezinte rezultatele pentru a fi Ónregistrate Ón dosarul de
donator, ce cuprinde evaluarea st„rii sale de s„n„tate.
Art. 16. — (1) Institu˛iile medicale de profil Ón care se
efectueaz„ donarea de s‚nge au obliga˛ia s„ asigure

informarea persoanelor care se prezint„ pentru a dona
s‚nge asupra drepturilor ∫i obliga˛iilor pe care le au,
Ónaintea ini˛ierii procedurii de selec˛ie.
(2) Personalul medical care supravegheaz„ acordarea
consim˛„m‚ntului ∫i completarea chestionarelor de c„tre
persoanele care ∫i-au exprimat dorin˛a de a dona, precum
∫i medicul care stabile∫te eligibilitatea acestora ca donatori
de s‚nge au obliga˛ia de a verifica Ón˛elegerea con˛inutului
materialului informativ.
Art. 17. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.352/2004
privind drepturile acordate donatorilor de s‚nge, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 806 din
1 septembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.364.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil, proprietate public„ a statului,
din administrarea Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ Ón administrarea Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, proprietate public„ a statului, situat Ón municipiul
Bucure∫ti, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
administrarea Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ Ón administrarea
Camerei Deputa˛ilor.
Art. 2. — Predarea-preluarea p„r˛ii din imobil prev„zute
la art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile

interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — Pct. 2 din anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 735/1992 privind transmiterea unei construc˛ii proprietate
de stat, situat„ Ón municipiul Bucure∫ti, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 314 din
4 decembrie 1992, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ corespunz„tor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.366.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a unei p„r˛i dintr-un imobil, situat Ón municipiul Bucure∫ti, proprietate public„ a statului,
care se transmite din administrarea Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ Ón administrarea Camerei Deputa˛ilor
Adresa
imobilului care
se transmite

Municipiul Bucure∫ti,
Calea 13 Septembrie
nr. 1—3, sectorul 5,
cod 050711

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Serviciul de
Protec˛ie ∫i Paz„

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Camera Deputa˛ilor

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Serviciului de Paz„,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

Caracteristicile tehnice
ale p„r˛ii preluate
din imobil

Cod de clasificare:
— nr. 8.29.03.
— nr. M.F. 35.248

— Corp B3, cota +25,50
— Suprafa˛a construit„
desf„∫urat„ = 2.040 m 2

N O T √:

Din cele ∫apte niveluri supraterane (de la cota ±0,00 la cota +31,5 inclusiv) se preia cota +25,50.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind Óncetarea raporturilor de serviciu
ale doamnei Delia Ruxandra Mucic„,
secretar general al Ministerului Culturii ∫i Cultelor
Av‚nd Ón vedere solicitarea doamnei Delia Ruxandra Mucic„, secretar
general al Ministerului Culturii ∫i Cultelor, Ónregistrat„ cu nr. 5/6.220/CPT din
21 septembrie 2006, referitoare la îÓncetarea raporturilor de serviciu prin
demisie, Ón conformitate cu prevederile art. 18 coroborate cu prevederile
art. 84 ∫i ale art. 85 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor
publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare“,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 18 alin. (1) lit. b), art. 84 lit. e) ∫i art. 85
din Legea nr. 188/1999, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 21 octombrie 2006 Ónceteaz„
raporturile de serviciu ale doamnei Delia Ruxandra Mucic„, secretar general
al Ministerului Culturii ∫i Cultelor.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 2 octombrie 2006.
Nr. 183.
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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE
Nr. 1.181 din 26 septembrie 2006

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

CASA NAﬁIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
Nr. 460 din 26 septembrie 2006

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al pre∫edintelui
Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii
asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Œn temeiul prevederilor:
— Legii nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ulterioare,
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei
medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate ∫i pentru aprobarea listei cuprinz‚nd denumirile comune
interna˛ionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiaz„ asigura˛ii Ón
tratamentul ambulatoriu, cu sau f„r„ contribu˛ie personal„, pe baz„ de prescrip˛ie medical„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare nr. 4.546 din 26 septembrie 2006 al Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i
nr. 4.390 din 26 septembrie 2006 al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
ministrul s„n„t„˛ii publice ∫i pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate emit urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al
pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii
asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale
de s„n„tate, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 569 ∫i 569 bis din 30 iunie 2006, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La anexa nr. 31, la articolul 2 alineatul (1) prima tez„
va avea urm„torul cuprins:
î(1) Perioadele pentru care pot fi prescrise
medicamentele sunt de p‚n„ la 3—5 zile Ón afec˛iuni acute,
de p‚n„ la 8—10 zile Ón afec˛iuni subacute ∫i de p‚n„ la
30 de zile pentru bolnavii cu afec˛iuni cronice, cu excep˛ia
bolnavilor cu diabet zaharat, pentru care perioada poate fi
de p‚n„ la 90 de zile.“
2. La anexa nr. 31, articolul 7 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 7. — Œn sistemul asigur„rilor sociale de s„n„tate
prescrierea medicamentelor se face de medici numai Ón
limita specialit„˛ii (competen˛ei) pe care o au, cu excep˛ia
medicilor de familie, care pot prescrie medicamente at‚t Ón
limita competen˛ei proprii, c‚t ∫i pe baza scrisorilor
medicale transmise de medicii de specialitate pentru
asigura˛ii care urmeaz„ o schem„ de tratament pentru o
perioad„ de timp mai mare de 30 de zile calendaristice,
stabilit„ ∫i ini˛iat„ de medicul de specialitate, cu
respectarea indica˛iilor din prospectul produc„torului de
medicamente. Prescrierea medicamentelor corespunz„toare
DCI-urilor prev„zute la grupa de boal„ cronic„ diabet
zaharat ∫i boli de nutri˛ie — G.21*) de c„tre medicii de
familie ∫i medicii desemna˛i se face numai dac„ Ón
scrisoarea medical„ este prev„zut num„rul de Ónregistrare
al asiguratului, cu care acesta este luat Ón eviden˛„ la

nivelul unit„˛ii jude˛ene de diabet zaharat. Medicii din
spitale au dreptul de a prescrie asigura˛ilor, la externare,
medicamente Ón limita specialit„˛ii ∫i a consulta˛iilor
interdisciplinare eviden˛iate Ón foaia de observa˛ie.“
3. La anexa nr. 31, la articolul 15, alineatul (1) va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Farmaciile Óntocmesc un borderou
centralizator. Pe borderou fiecare prescrip˛ie medical„
poart„ un num„r curent care trebuie s„ fie acela∫i cu
num„rul de ordine pe care Ól poart„ prescrip˛ia medical„.
Borderoul va con˛ine ∫i codul medicului, precum ∫i codul
numeric personal al asiguratului. Farmaciile Óntocmesc un
borderou centralizator distinct pentru DCI-urile prev„zute Ón
grupa de boal„ diabet zaharat ∫i boli de nutri˛ie — G.21*).
Casele de asigur„ri de s„n„tate au obliga˛ia s„ ˛in„
eviden˛e distincte pentru sumele decontate reprezent‚nd
contravaloarea medicamentelor corespunz„toare DCI-urilor
prev„zute la grupa de boal„ cronic„ diabet zaharat ∫i boli
de nutri˛ie — G.21*).“
4. La anexa nr. 31, la articolul 16, dup„ punctul 2 se
introduce un nou punct, punctul 21, cu urm„torul cuprins:
î2 1 . Eliberarea medicamentelor prescrise pentru
tratamentul grupei de boal„ cronic„ diabet zaharat ∫i boli
de nutri˛ie — G.21*) se face prin acele farmacii aflate Ón
rela˛ii contractuale cu casele de asigur„ri de s„n„tate, prin
Óncheierea unui act adi˛ional la contractul de furnizare de
medicamente cu ∫i f„r„ contribu˛ie personal„ Ón tratamentul
ambulatoriu Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de
s„n„tate.
Suma aprobat„ la nivelul casei de asigur„ri de s„n„tate
cu aceast„ destina˛ie se repartizeaz„ Ón mod egal la
farmacii, stabilindu-se Ón acest sens o valoare orientativ„ a
actelor adi˛ionale.
Actul adi˛ional se adapteaz„ dup„ modelul de contract
de furnizare de medicamente cu ∫i f„r„ contribu˛ie
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personal„ Ón tratamentul ambulatoriu Ón cadrul sistemului de
asigur„ri sociale de s„n„tate ∫i valoarea orientativ„ a
acestuia nu intr„ Ón valoarea total„ de contract a farmaciei.
Actul adi˛ional va con˛ine ∫i obliga˛ia farmaciilor de a
afi∫a la loc accesibil asigura˛ilor partea de contribu˛ie
personal„ ce se suport„ de c„tre ace∫tia, pentru fiecare
denumire comercial„ corespunz„toare DCI-urilor prev„zute
la grupa de boal„ cronic„ diabet zaharat ∫i boli de nutri˛ie —
G.21*), conform listei puse la dispozi˛ie de casele de
asigur„ri de s„n„tate.“
5. La anexa nr. 31, dup„ articolul 17 se introduce un
articol, articolul 171, cu urm„torul cuprins:
îArt. 17 1 . — Casele de asigur„ri de s„n„tate
deconteaz„ farmaciilor medicamentele corespunz„toare

DCI-urilor prev„zute la grupa de boal„ cronic„ diabet
zaharat ∫i boli de nutri˛ie — G.21*), eliberate la nivelul
realizat, modific‚ndu-se Ón mod corespunz„tor valoarea
actelor adi˛ionale, cu Óncadrarea Ón fondul aprobat la nivelul
caselor de asigur„ri de s„n„tate pentru subprogramul
Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat de la paragraful
«Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate
Ón programele na˛ionale cu scop curativ», p‚n„ la sf‚r∫itul
anului 2006.“

Ministrul s„n„t„˛ii publice,

Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,

Gheorghe Eugen Nicol„escu

Cristian Vl„descu

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i are aplicabilitate Óncep‚nd cu
luna octombrie.

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
privind sus˛inerea examenului pentru atribuirea calit„˛ii de consultant fiscal
de c„tre persoanele prev„zute la art. 24 din Regulamentul pentru organizarea examenului
de atribuire a calit„˛ii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 1.614/2006
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 6 din Ordonan˛a Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea ∫i exercitarea activit„˛ii de
consultan˛„ fiscal„, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 198/2002, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 3 ∫i 24 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calit„˛ii
de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.614/2006,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Pentru speciali∫tii care au participat la
elaborarea Codului fiscal, Codului de procedur„ fiscal„ ∫i
Codului vamal ∫i membrii Comitetului provizoriu al Camerei
Consultan˛ilor Fiscali, precum ∫i pentru speciali∫tii care au
participat efectiv ∫i constant Ón cadrul procesului de
consultare la elaborarea Codului fiscal armonizat ∫i a
Codului de procedur„ fiscal„ armonizat ∫i care Óndeplinesc
condi˛iile prev„zute la art. 4 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 71/2001 privind organizarea ∫i exercitarea activit„˛ii de
consultan˛„ fiscal„, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 198/2002, cu modific„rile ulterioare, examenul de
atribuire a calit„˛ii de consultant fiscal va consta Óntr-un
interviu ∫i va fi sus˛inut Ón zilele de 16—17 octombrie 2006,
la sediul Ministerului Finan˛elor Publice din str. Apolodor
nr. 17, sectorul 5, Bucure∫ti.

Art. 2. — Interviul va fi sus˛inut din tematica de examen
prev„zut„ Ón anexa nr. 1 la Regulamentul pentru
organizarea examenului de atribuire a calit„˛ii de consultant
fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 1.614/2006.
Art. 3. — Œnscrierile la examen ∫i depunerea dosarelor
se fac p‚n„ Ón ziua de 11 octombrie 2006 inclusiv, la
sediul Ministerului Finan˛elor Publice din str. Apolodor
nr. 17, sectorul 5, Bucure∫ti.
Art. 4. — Colectivul pentru organizarea ∫i desf„∫urarea
examenului de atribuire a calit„˛ii de consultant fiscal, numit
prin ordin al ministrului finan˛elor publice, ∫i comisiile de
examinare ∫i de solu˛ionare a contesta˛iilor vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 26 septembrie 2006.
Nr. 1.616.
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ACTE

ALE

COMISIEI DE SUPRAVEGHERE
A ASIGUR√RILOR

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

DECIZIE
privind autorizarea func˛ion„rii ca broker de asigurare a Societ„˛ii Comerciale
îFEHU Broker de Asigurare“ — S.R.L.
Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale normelor emise Ón aplicarea acesteia,
Ón baza hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 5 septembrie 2006, prin care
s-a aprobat cererea Societ„˛ii Comerciale îFEHU Broker de Asigurare“ — S.R.L. de ob˛inere a autoriza˛iei de func˛ionare
ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor

d e c i d e:

Art. 1. — Societatea Comercial„ îFEHU Broker de
Asigurare“ — S.R.L., cu sediul social Ón municipiul
Bucure∫ti, str. Barajul Arge∫ nr. 21—23, sectorul 1, nr. de
ordine Ón registrul comer˛ului J 40/13197 din 16 august
2006, cod unic de Ónregistrare 18938948, este autorizat„ s„
func˛ioneze ca broker de asigurare av‚nd ca obiect de
activitate numai activitatea de broker de asigurare conform
prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de
asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Art. 2. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare
Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii Ón Registrul brokerilor de
asigurare.
Art. 3. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
obliga˛ia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor copii ale documentelor care atest„ plata ratelor
primei de asigurare aferente contractului de asigurare de
r„spundere civil„ profesional„, pe m„sura achit„rii acestora.

Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 114.384.

ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N
PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei
privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de c„tre organismele de televiziune
Av‚nd Ón vedere Cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv Asocia˛ia
Rom‚n„ de Comunica˛ii Audiovizuale (ARCA), Ónregistrat„ la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.809 din
30 august 2006, precum ∫i Referatul nr. SG/4.766 din 6 septembrie 2006 al Direc˛iei registre, gestiune colectiv„ ∫i rela˛ii
cu publicul,
conform prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. d) ∫i ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i
drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 123/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 329/2006,
˛in‚nd cont de dispozi˛iile pct. 10 din Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale ∫i
tabelul cuprinz‚nd remunera˛iile cuvenite titularilor de drepturi de autor, stabilit„ prin Hot„r‚rea arbitral„ din data de
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21 iunie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 657 din 25 iulie 2005, prin Decizia directorului
general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 133/2005,
Ón temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea,
func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se constituie Comisia pentru negocierea
metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor
muzicale de c„tre organismele de televiziune, dup„ cum
urmeaz„:
— un reprezentant al Uniunii Compozitorilor ∫i
Muzicologilor din Rom‚nia — Asocia˛ia pentru Drepturi de
Autor (UCMR-ADA), pe de o parte; ∫i
— un reprezentant al principalei structuri asociative din
domeniu, respectiv Asocia˛ia Rom‚n„ de Comunica˛ii
Audiovizuale (ARCA), c‚te un reprezentant al Societ„˛ii
Comerciale îPRO TV“ — S.A., al Societ„˛ii Comerciale îTV
ANTENA 1“ — S.A. ∫i al Societ„˛ii Comerciale îAmerom
Televizion“ — S.R.L. (PRIMA TV), precum ∫i un
reprezentant al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune (SRTV),
pe de alt„ parte.
Art. 2. — Comisia constituit„ potrivit art. 1 are obliga˛ia
s„ desf„∫oare negocierile Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 1311 ∫i art. 1312 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 8/1996

privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, pe o durat„ de maximum 30 de
zile calendaristice de la data constituirii.
Art. 3. — Comisia Ó∫i va stabili programul Ónt‚lnirilor, pe
care Ól va comunica Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de
Autor.
Art. 4. — Propunerea de metodologie privind utilizarea
prin radiodifuzare a operelor muzicale de c„tre organismele
de televiziune, depus„ de principala structur„ asociativ„
mandatat„ de utilizatorii din domeniu, respectiv Asocia˛ia
Rom‚n„ de Comunica˛ii Audiovizuale (ARCA), pentru
negociere Ón cadrul comisiei prev„zute la art. 1, este
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
decizie.
Art. 5. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu

Bucure∫ti, 6 septembrie 2006.
Nr. 299.

ANEX√

PROPUNERE DE METODOLOGIE
privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de c„tre organismele de televiziune
1. Utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale,
aduse anterior la cuno∫tin˛„ public„, apar˛in‚nd repertoriului
protejat ∫i determinat conform legii (ale c„ror drepturi de
autor se afl„ Ón termenele de protec˛ie prev„zute de lege),
de c„tre organisme de televiziune, se poate face numai Ón
baza unei autoriza˛ii sub form„ de licen˛„ neexclusiv„
eliberat„ de organismul de gestiune colectiv„ desemnat de
Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor drept colector Ón
domeniul titularilor de drepturi Ón cauz„.
2. Utilizatorii autoriza˛i potrivit prevederilor pct. 1 au
obliga˛ia s„ pl„teasc„ organismului de gestiune colectiv„
prev„zut la pct. 1 o remunera˛ie trimestrial„, reprezent‚nd
drepturile patrimoniale ale autorilor operelor muzicale
utilizate, stabilit„ prin aplicarea la baza de calcul
determinat„ conform pct. 5 a unor procente diferen˛iate
direct propor˛ional cu ponderea utiliz„rii repertoriului de
opere muzicale gestionat colectiv Ón raport cu timpul total
de radiodifuzare.

3. Procentul aplicabil corespunz„tor unei ponderi de
100% a utiliz„rii repertoriului de opere muzicale gestionat
colectiv Ón raport cu timpul total de radiodifuzare va fi
de 1,2%.
4. Pentru ponderi ale utiliz„rii inferioare, procentul de
1,2%, corespunz„tor ponderii de 100%, se va diminua
direct propor˛ional cu diminuarea ponderii.
De exemplu: pentru o pondere de 33%, procentul
diminuat va avea valoarea de 0,4%, iar pentru o pondere
de 10%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,12%.
5. Baza de calcul se constituie astfel:
a) din veniturile ob˛inute de utilizatori din activitatea care
utilizeaz„ repertoriul muzical protejat se scad: taxa pe
valoarea ad„ugat„, taxa pentru publicitatea la b„uturi
alcoolice, contribu˛ia la Fondul cinematografic na˛ional ∫i
orice alte taxe similare c„tre bugetul de stat sau local ce
ar putea fi introduse ulterior;
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b) Ón cazul societ„˛ii publice de televiziune, din totalul
veniturilor se scad ∫i aloca˛iile bugetare.
6. Œn condi˛iile Ón care utilizatorul nu Ónregistreaz„
venituri, baza de calcul va fi cea constituit„ de cheltuielile
ocazionate de utilizarea repertoriului.
7. Organismul de gestiune colectiv„ va pune la
dispozi˛ia utilizatorilor (prin intermediul Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor) repertoriul de opere muzicale
care genereaz„ drepturi de autor aflate Ón termenele de
protec˛ie, operele aflate Ón afara acestui repertoriu nefiind
luate Ón calcul la stabilirea ponderii utiliz„rii repertoriului
protejat, utilizarea lor neimplic‚nd autorizarea Ón ceea ce
prive∫te drepturile de autor.
8. Remunera˛ia se pl„te∫te p‚n„ la data de 25 a primei
luni urm„toare trimestrului pentru care este datorat„, dat„
la care se va transmite ∫i baza de calcul a sumelor virate.
9. Utilizatorii de opere muzicale prin radiodifuzare au
obliga˛ia s„ comunice organismului de gestiune colectiv„,
p‚n„ la data men˛ionat„ la pct. 8, un raport privind
utilizarea operelor muzicale Ón trimestrul precedent. Pentru
trimestrul de raportare, raportul va cuprinde lista operelor
muzicale utilizate, cu men˛ionarea denumirii operei, a
autorului acesteia, durata utiliz„rii fiec„rei opere muzicale.
Raportul va fi Ónso˛it de o adres„ de Ónaintare purt‚nd

numele reprezentantului legal, semn„tura ∫i ∫tampila
utilizatorului, adresa prin care va fi confirmat„ pe propria
r„spundere veridicitatea informa˛iilor ce sunt con˛inute Ón
raport. Aceste liste constituie baza de repartizare a
remunera˛iilor Óncasate de organismul de gestiune colectiv„
a drepturilor de autor de opere muzicale respectiv.
Raportul va fi transmis ∫i Ón format electronic.
10. Pentru Ónt‚rzieri la plat„ utilizatorii datoreaz„, de la
data scaden˛ei, dob‚nda legal„.
11. Prezenta metodologie va putea fi modificat„ numai
dup„ 3 ani de la data public„rii sale Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, cu excep˛ia cazului Ón care dispozi˛iile
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, avute Ón
vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate
Ónainte de Ómplinirea acestui termen, caz Ón care
organismul de gestiune colectiv„ sau utilizatorul va putea
solicita ini˛ierea unei noi proceduri de negociere.
13. Œn rela˛iile contractuale cu utilizatorii, organismul de
gestiune colectiv„ a drepturilor autorilor de opere muzicale
poate negocia tarife procentuale reduse fa˛„ de cele
prev„zute la pct. 3 ∫i 4, Ón condi˛iile legale ∫i statutare
care reglementeaz„ activitatea acestuia.
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