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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind detalierea obiectivelor cuprinse Ón listele de investi˛ii
ale institu˛iilor publice din sectorul de ap„rare na˛ional„,
ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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Art. 1. — Prin derogare de la prevederile art. 46 alin. (1) din Legea
nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, Ón programul
de investi˛ii publice ale institu˛iilor publice din sectorul de ap„rare na˛ional„,
ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„, obiectivele de investi˛ii Ón continuare ∫i
obiectivele de investi˛ii noi, a c„ror detaliere con˛ine informa˛ii clasificate
potrivit legii, se prev„d Ón pozi˛ii globale.
Art. 2. — Pozi˛iile globale ale obiectivelor de investi˛ii prev„zute la art. 1
se detaliaz„ prin liste separate de c„tre ordonatorul principal de credite.
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Nr. 157.
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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„.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind detalierea obiectivelor
cuprinse Ón listele de investi˛ii ale institu˛iilor publice
din sectorul de ap„rare na˛ional„, ordine public„
∫i siguran˛„ na˛ional„

D

2

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
cuprinse Ón listele de investi˛ii ale institu˛iilor publice
na˛ional„, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„ ∫i
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea

detalierea obiectivelor
din sectorul de ap„rare
se dispune publicarea
I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 iunie 2007.
Nr. 588.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalit„˛ilor la Ónregistrarea
Ón registrul comer˛ului a persoanelor fizice, asocia˛iilor familiale ∫i persoanelor juridice,
Ónregistrarea fiscal„ a acestora, precum ∫i la autorizarea func˛ion„rii persoanelor juridice
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
sanitar, sanitar-veterinar, protec˛iei mediului ∫i protec˛iei
muncii, pentru activit„˛ile precizate Ón declara˛ia-tip.“
2. La articolul 17 1, litera b) a alineatului (1) va avea
urm„torul cuprins:
îb) s-a Ónregistrat declara˛ia-tip pe propria r„spundere,
din care rezult„ c„ sunt Óndeplinite condi˛iile de func˛ionare
prev„zute de legisla˛ia specific„ Ón domeniul sanitar,
sanitar-veterinar, protec˛iei mediului ∫i protec˛iei muncii,
pentru activit„˛ile declarate;“.
3. La articolul 17 2 , prima liniu˛„ a alineatului (2) se
abrog„.
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Articol unic. — Legea nr. 359/2004 privind simplificarea
formalit„˛ilor la Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a
persoanelor fizice, asocia˛iilor familiale ∫i persoanelor
juridice, Ónregistrarea fiscal„ a acestora, precum ∫i la
autorizarea func˛ion„rii persoanelor juridice, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 839 din
13 septembrie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 15, litera b) a alineatului (1) va avea
urm„torul cuprins:
îb) persoana juridic„ Óndepline∫te condi˛iile de
func˛ionare prev„zute de legisla˛ia specific„ Ón domeniul
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalit„˛ilor
la Ónregistrarea Ón registrul comer˛ului a persoanelor fizice,
asocia˛iilor familiale ∫i persoanelor juridice,
Ónregistrarea fiscal„ a acestora, precum ∫i la autorizarea
func˛ion„rii persoanelor juridice
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 modificarea Legii
nr. 359/2004 privind simplificarea formalit„˛ilor la Ónregistrarea Ón registrul
comer˛ului a persoanelor fizice, asocia˛iilor familiale ∫i persoanelor juridice,
Ónregistrarea fiscal„ a acestora, precum ∫i la autorizarea func˛ion„rii
persoanelor juridice ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 iunie 2007.
Nr. 590.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
(5) Patrimoniul unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt particular ∫i
confesional preuniversitar este proprietatea privat„ a
fondatorilor.“
2. Alineatul (4) al articolului 117 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(4) Unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt obligatoriu cooperatist li se
aplic„ toate prevederile, obliga˛iile ∫i drepturile
Ónv„˛„m‚ntului particular preuniversitar obligatoriu.“
Art. II. — Elevii ∫i profesorii din Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar obligatoriu particular ∫i confesional beneficiaz„
de acelea∫i drepturi ca ∫i elevii ∫i profesorii din
Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar obligatoriu de stat, Óncep‚nd cu
anul ∫colar 2007—2008.
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Art. I. — Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 606 din
10 decembrie 1999, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Dup„ alineatul (3) al articolului 115 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (4) ∫i (5), cu urm„torul cuprins:
î(4) Œn Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar particular ∫i
confesional, consiliul profesoral al unit„˛ii respective de
Ónv„˛„m‚nt decide Ón leg„tur„ cu men˛inerea personalului Ón
activitatea didactic„ sau de conducere, dup„ Ómplinirea
v‚rstei legale de pensionare.
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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„.
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DECRET

D

es

privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„

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 modificarea ∫i completarea
Legii Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 iunie 2007.
Nr. 591.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
cu ocazia anivers„rii a 60 de ani de la Ónfiin˛are, Ón semn de Ónalt„
apreciere pentru rezultatele remarcabile ob˛inute at‚t Ón competi˛iile sportive
interne, c‚t ∫i pe plan interna˛ional, contribuind astfel la ridicarea prestigiului
armatei ∫i al Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa I Clubului
Sportiv al Armatei îSteaua“.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Nr. 594.
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DECRET
privind conferirea Ordinului Virtutea Militar„
Ón grad de Cavaler

D
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Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A ∫i ale art. 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
pentru contribu˛ia adus„ la dezvoltarea Ónv„˛„m‚ntului rom‚nesc Ón
general ∫i a celui militar Ón special, prin profesionalism, etic„ profesional„ ∫i
spiritul pedagogic demonstrat de corpul cadrelor didactice militare de-a
lungul celor 160 de ani de existen˛„ de Ónv„˛„m‚nt militar rom‚nesc,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de Cavaler
Drapelului de lupt„ al Academiei For˛elor Terestre îNicolae B„lcescu“ din
Sibiu.
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, 8 iunie 2007.
Nr. 595.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A ∫i ale art. 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
Ón semn de apreciere deosebit„ pentru dezvoltarea dialogului cultural
∫i a t‚rgurilor interna˛ionale de carte, pentru contribu˛ia deosebit„ avut„ la
promovarea valorilor culturii ∫i civiliza˛iei rom‚ne∫ti,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de
Comandor, Categoria F — îPromovarea culturii“, domnului Peter Weidhaas.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
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DECRET
privind conferirea Ordinului Na˛ional Serviciul Credincios
Ón grad de Mare Cruce
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Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului culturii ∫i cultelor,
Ón semn de Ónalt„ apreciere pentru Óndelungata ∫i prestigioasa
activitate pus„ Ón slujba promov„rii ∫i valorific„rii patrimoniului interna˛ional,
pentru Ón˛elegerea ∫i interesul profund manifestate fa˛„ de civiliza˛ia
rom‚neasc„,

D
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Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Na˛ional Serviciul Credincios Ón grad
de Mare Cruce Excelen˛ei Sale domnului ambasador Koichiro Matsuura,
directorul general al UNESCO.
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, 8 iunie 2007.
Nr. 597.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A ∫i ale art. 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
Ón semn de apreciere deosebit„ pentru promovarea culturii rom‚ne∫ti
Ón capitala Uniunii Europene, pentru promovarea valorilor istoriei ∫i
civiliza˛iei ˛„rii noastre,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de
Comandor, Categoria D — îArta spectacolului“, doamnei Monique Dorsel.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 8 iunie 2007.
Nr. 598.
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

din 17 mai 2007
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D E C I Z I A Nr. 468

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

es

tin

—
—
—
—
—
—
—
—

D

Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Cristina C„t„lina Turcu

at
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 alin. (1) ∫i art. 6 alin. (1) ∫i (2)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 1 alin. (1) ∫i art. 6 alin. (1) ∫i (2) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei
de plat„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îLuisa
Casa de Mod„“ — S.R.L. din Bucure∫ti Ón Dosarul
nr. 24.433/299/2006 al Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent informeaz„ completul de judecat„ c„
telegrama prin care a fost citat autorul excep˛iei a fost
returnat„ purt‚nd pe plic men˛iunea îdestinatar lips„ de la
domiciliu“.
Reprezentantul Ministerului Public apreciaz„ c„
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Curtea consider„ c„ procedura de citare este legal
Óndeplinit„.

Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, apreciind c„
se impune p„strarea jurispruden˛ei Cur˛ii Ón materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 14 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 24.433/299/2006, Judec„toria Sectorului 1
Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 alin. (1) ∫i art. 6
alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 privind
procedura soma˛iei de plat„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Societatea Comercial„ îLuisa
Casa de Mod„“ — S.R.L. din Bucure∫ti Óntr-o ac˛iune
av‚nd ca obiect emiterea unei ordonan˛e care s„ con˛in„ o
soma˛ie de plat„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prevederile legale criticate contravin
dispozi˛iilor art. 16, 21, 45, 53 ∫i 124 din Constitu˛ie. Œn
acest sens, arat„ c„ prin textele de lege criticate creditorul
este obligat s„ fac„ dovada existen˛ei unei crean˛e certe,
lichide ∫i exigibile pentru a ob˛ine emiterea unei soma˛ii de

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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C U R T E A,

— Art. 1 alin. (1): îProcedura soma˛iei de plat„ se
desf„∫oar„, la cererea creditorului, Ón scopul realiz„rii de
bun„voie sau prin executare silit„ a crean˛elor certe, lichide ∫i
exigibile ce reprezint„ obliga˛ii de plat„ a unor sume de bani,
asumate prin contract constatat printr-un Ónscris ori determinate
potrivit unui statut, regulament sau altui Ónscris, Ónsu∫it de p„r˛i
prin semn„tur„ ori Ón alt mod admis de lege ∫i care atest„
drepturi ∫i obliga˛ii privind executarea anumitor servicii, lucr„ri
sau orice alte presta˛ii.“;
— Art. 6 alin. (1) ∫i (2): î(1) Dac„ nu a intervenit
Ónchiderea dosarului Ón condi˛iile art. 5, judec„torul va examina
cererea pe baza actelor depuse, precum ∫i a explica˛iilor ∫i
l„muririlor p„r˛ilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.
(2) C‚nd Ón urma examin„rii prev„zute la alin. (1) constat„
c„ preten˛iile creditorului sunt justificate, judec„torul emite
ordonan˛a care va con˛ine soma˛ia de plat„ c„tre debitor,
precum ∫i termenul de plat„.“
Aceste dispozi˛ii sunt considerate de autorul excep˛iei ca
fiind neconstitu˛ionale Ón raport cu prevederile art. 16
privind egalitatea Ón drepturi, art. 21, referitoare la accesul
liber la justi˛ie, art. 45 privind libertatea economic„, art. 53,
referitoare la restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al
unor libert„˛i, ∫i ale art. 124 privind Ónf„ptuirea justi˛iei din
Legea fundamental„.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea constat„ c„ asupra
constitu˛ionalit„˛ii prevederilor art. 1 alin. (1) ∫i art. 6
alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001, prin
raportare la dispozi˛iile art. 16, 21 ∫i 53 din Constitu˛ie,
s-a pronun˛at, de exemplu, prin Decizia nr. 251 din
15 iunie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, Ón sensul respingerii
acesteia.
Pentru motivele expuse cu acel prilej, nu poate fi
re˛inut„ nici Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 124 privind
Ónf„ptuirea justi˛iei din Legea fundamental„.
Œntruc‚t criticile de neconstitu˛ionalitate privesc, Ón
esen˛„, acelea∫i aspecte ∫i av‚nd Ón vedere c„ nu au
intervenit elemente noi, de natur„ s„ determine schimbarea
jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, solu˛ia ∫i considerentele
cuprinse Ón decizia men˛ionat„ Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón
cauza de fa˛„.
Totodat„, Curtea observ„ c„ autorul nu formuleaz„ o
veritabil„ critic„ de neconstitu˛ionalitate a textelor de lege
Ón raport de art. 45 privind libertatea economic„ din
Constitu˛ie. Acesta critic„ de fapt modul Ón care debitorul a
Ón˛eles s„ se apere, prin prezentarea îunor Ónscrisuri pentru
a sem„na Óndoiala ∫i care nu Óndeplinesc condi˛iile legale.“
Or, conduita procesual„ a p„r˛ilor ∫i modul Ón care acestea
Ón˛eleg s„ se apere nu pot face obiectul controlului
exercitat de Curte.

ite

plat„, spre deosebire de debitor, care se afl„ Óntr-o pozi˛ie
procesual„ privilegiat„. îAccesul liber la justi˛ie este Ónc„lcat
pentru c„ legiuitorul nu impune ca nerecunoa∫terea
dreptului afirmat s„ se realizeze doar Ón condi˛iile Ón care
ap„rarea face dovada respect„rii unui interes legitim.“
Totodat„, este Ónc„lcat„ libertatea economic„ a creditorului
îori de c‚te ori legiuitorul nu sanc˛ioneaz„ pe cel care
interfereaz„ ∫i Ómpiedic„ exercitarea unei activit„˛i
economice, prin ini˛ierea unor abuzuri de drept, Ón sensul
prezent„rii unor Ónscrisuri pentru a sem„na Óndoiala ∫i care
nu Óndeplinesc condi˛iile legale.“
Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece modul de reglementare a procedurii soma˛iei de
plat„ nu paralizeaz„ dreptul debitorului de a face dovada
c„ nu este vorba despre o crean˛„ cert„, lichid„ ∫i
exigibil„.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale, sens Ón care a statuat Curtea
Ón jurispruden˛a sa.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 1 alin. (1) ∫i art. 6 alin. (1) ∫i (2) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei
de plat„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, av‚nd urm„torul con˛inut:

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3,
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 alin. (1) ∫i art. 6 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma˛iei de plat„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îLuisa Casa de
Mod„“ — S.R.L. din Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 24.433/299/2006 al Judec„toriei Sectorului 1 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 mai 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil, aflat Ón domeniul public al statului, din administrarea
Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale — Administra˛ia Na˛ional„ a Œmbun„t„˛irilor Funciare
Ón administrarea Agen˛iei de Pl„˛i pentru Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit
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.

el

or

fiz
i

ce

pentru Centrul Regional de Pl„˛i pentru Dezvoltare Rural„
∫i Pescuit 6 Nord-Vest Satu Mare.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
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.

an

Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, aflat Ón
domeniul public al statului, situat Ón municipiul Satu Mare,
str. Mircea cel B„tr‚n nr. 8A, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din administrarea Ministerului Agriculturii ∫i
Dezvolt„rii Rurale — Administra˛ia Na˛ional„ a
Œmbun„t„˛irilor Funciare Ón administrarea Agen˛iei de Pl„˛i
pentru Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit, cu destina˛ia de sediu
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Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat

rm

Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 540.
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ANEX√

iv

DATELE DE IDENTIFICARE

Municipiul Satu Mare,
str. Mircea cel B„tr‚n
nr. 8A, jude˛ul
Satu Mare

Persoana juridic„ la care
se transmite imobilul

es

tin

Persoana juridic„ de la care
se transmite imobilul

D

Locul unde este situat
imobilul

at

ex

cl

us

a imobilului proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii
∫i Dezvolt„rii Rurale — Administra˛ia Na˛ional„ a Œmbun„t„˛irilor Funciare Ón administrarea Agen˛iei de Pl„˛i
pentru Dezvoltare Rural„ ∫i Pescuit

Statul rom‚n,
Ministerul Agriculturii
∫i Dezvolt„rii Rurale —
Administra˛ia Na˛ional„
a Œmbun„t„˛irilor Funciare

Statul rom‚n,
Ón administrarea
Agen˛iei de Pl„˛i
pentru Dezvoltare Rural„
∫i Pescuit

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Parter = 288 m2
Etajul I = 288 m2
Etajul II = 288 m2
Etajul III = 288 m2

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

Imobil
— cod 8.16.02
nr. M.F. 150.435

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor p„r˛i dintr-un imobil, aflat Ón domeniul public al statului,
din administrarea Centrului Cultural Sala Palatului Ón administrarea
Muzeului Na˛ional de Art„ al Rom‚niei
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 unor p„r˛i dintr-un
imobil aflat Ón domeniul public al statului, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„

din prezenta hot„r‚re, din administrarea Centrului Cultural
Sala Palatului Ón administrarea Muzeului Na˛ional de Art„ al
Rom‚niei.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 2. — Predarea-preluarea p„r˛ilor din imobil
transmise potrivit art. 1 se face pe baz„ de protocol

Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 45 de zile de
la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 541.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

Centrul Cultural
Sala Palatului

Muzeul Na˛ional
de Art„
al Rom‚niei

Caracteristicile tehnice ale imobilului

fiz
i

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Partea din construc˛ie care se transmite:
Parter — camerele:
P119”, suprafa˛a util„ = 4,67 m2
P119’, suprafa˛a util„ = 4,76 m2
P19, suprafa˛a util„ = 10,36 m2
P21, suprafa˛a util„ = 116,54 m2
Etaj I — camerele:
108, suprafa˛a util„ = 16,75 m2
108’, suprafa˛a util„ = 9,64 m2
112, suprafa˛a util„ = 113,35 m2
113’, suprafa˛a util„ = 18,17 m2
114, suprafa˛a util„ = 22,24 m2
115, suprafa˛a util„ = 11,86 m2
116, suprafa˛a util„ = 12,23 m2
Total suprafa˛„ util„ = 340,57 m2
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Bucure∫ti,
Cod de identificare
str. Ion C‚mpineanu nr. 28,
8.29.06
sectorul 1
Nr. M.F.P. 153.183
par˛ial

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

or

Num„rul de identificare
atribuit de Ministerul
Finan˛elor Publice

el

Adresa imobilului
care
se transmite

ce

a p„r˛ilor din imobilul proprietate public„ a statului, care se transmit din administrarea Centrului Cultural
Sala Palatului Ón administrarea Muzeului Na˛ional de Art„ al Rom‚niei
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HOT√R¬RE
pentru trecerea din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia a unor construc˛ii
aflate Ón administrarea Ministerului Ap„r„rii

D

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a activelor
corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al acestuia a unor construc˛ii
aflate Ón administrarea Ministerului Ap„r„rii, amplasate Ón
incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului se face
Ón vederea scoaterii din func˛iune ∫i demol„rii construc˛iilor
prev„zute la art. 1.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i demolarea
construc˛iilor, Ministerul Ap„r„rii Ó∫i va actualiza Ón mod
corespunz„tor datele din eviden˛a cantitativ-valoric„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii,
Teodor Viorel Mele∫canu
p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 542.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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DATELE DE IDENTIFICARE

a construc˛iilor care trec din domeniul public al statului Ón domeniul privat al statului, aflate Ón administrarea Ministerului Ap„r„rii

Ministerul Ap„r„rii

Caracteristicile bunurilor care trec
Ón domeniul privat al statului

Imobil 1288, nr. M.F. = 107.138
Pavilionul A:
— suprafa˛a construit„ = 211 m2
— valoarea contabil„ = 17,8 lei
Pavilionul E:
— suprafa˛a construit„ = 799 m2
— valoarea contabil„ = 93,2 lei
Pavilionul E3:
— suprafa˛a construit„ = 799 m2
— valoarea contabil„ = 93,2 lei
Pavilionul F:
— suprafa˛a construit„ = 1.280 m2
— valoarea contabil„ = 123,8 lei
Pavilionul G:
— suprafa˛a construit„ = 420 m2
— valoarea contabil„ = 51,5 lei
Pavilionul H:
— suprafa˛a construit„ = 1.067 m2
— valoarea contabil„ = 91,7 lei
Pavilionul I:
— suprafa˛a construit„ = 462 m2
— valoarea contabil„ = 45,6 lei
Pavilionul J:
— suprafa˛a construit„ = 326 m2
— valoarea contabil„ = 20,7 lei
Pavilionul K:
— suprafa˛a construit„ = 126 m2
— valoarea contabil„ = 3,3 lei
Pavilionul K1:
— suprafa˛a construit„ = 126 m2
— valoarea contabil„ = 3,3 lei
Pavilionul K2:
— suprafa˛a construit„ = 126 m2
— valoarea contabil„ = 3,3 lei
Pavilionul K3:
— suprafa˛a construit„ = 38 m2
— valoarea contabil„ = 2,1 lei
Pavilionul K4:
— suprafa˛a construit„ = 217 m2
— valoarea contabil„ = 10,8 lei
Pavilionul K5:
— suprafa˛a construit„ = 230 m2
— valoarea contabil„ = 11,2 lei
Pavilionul K6:
— suprafa˛a construit„ = 230 m2
— valoarea contabil„ = 11,2 lei
Pavilionul K7:
— suprafa˛a construit„ = 57 m2
— valoarea contabil„ = 4,8 lei
Pavilionul K8:
— suprafa˛a construit„ = 230 m2
— valoarea contabil„ = 19,24 lei
Pavilionul L:
— suprafa˛a construit„ = 13 m2
— valoarea contabil„ = 0,7 lei
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Comuna Mihail Kog„lniceanu, jude˛ul Constan˛a
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Persoana juridic„
care administreaz„ imobilul

Adresa imobilului
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Persoana juridic„
care administreaz„ imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec
Ón domeniul privat al statului

Pavilionul M1:
— suprafa˛a construit„ = 294 m2
— valoarea contabil„ = 19,9 lei
Pavilionul M2:
— suprafa˛a construit„ = 294 m2
— valoarea contabil„ = 19,9 lei
Pavilionul M3:
— suprafa˛a construit„ = 294 m2
— valoarea contabil„ = 19,9 lei
Pavilionul M4:
— suprafa˛a construit„ = 294 m2
— valoarea contabil„ = 19,9 lei
Pavilionul M5:
— suprafa˛a construit„ = 294 m2
— valoarea contabil„ = 19,9 lei
Pavilionul N1:
— suprafa˛a construit„ = 82 m2
— valoarea contabil„ = 3 lei
Pavilionul N2:
— suprafa˛a construit„ = 82 m2
— valoarea contabil„ = 3 lei
Pavilionul O:
— suprafa˛a construit„ = 36 m2
— valoarea contabil„ = 13,6 lei
Pavilionul P:
— suprafa˛a construit„ = 61 m2
— valoarea contabil„ = 5,1 lei
Pavilionul R2:
— suprafa˛a construit„ = 395 m2
— valoarea contabil„ = 28,8 lei
Pavilionul R4:
— suprafa˛a construit„ = 395 m2
— valoarea contabil„ = 28,8 lei
Pavilionul R5:
— suprafa˛a construit„ = 395 m2
— valoarea contabil„ = 28,8 lei
Pavilionul S:
— suprafa˛a construit„ = 367 m2
— valoarea contabil„ = 20,3 lei
Pavilionul S1:
— suprafa˛a construit„ = 28 m2
— valoarea contabil„ = 2,4 lei
Pavilionul S2:
— suprafa˛a construit„ = 110 m2
— valoarea contabil„ = 4,96 lei
Pavilionul T1:
— suprafa˛a construit„ = 299 m2
— valoarea contabil„ = 25,1 lei
Pavilionul T2:
— suprafa˛a construit„ = 419 m2
— valoarea contabil„ = 29,5 lei
Pavilionul T3:
— suprafa˛a construit„ = 299 m2
— valoarea contabil„ = 25,1 lei
Pavilionul T4:
— suprafa˛a construit„ = 299 m2
— valoarea contabil„ = 25,1 lei
Pavilionul T5:
— suprafa˛a construit„ = 299 m2
— valoarea contabil„ = 25,1 lei
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Persoana juridic„
care administreaz„ imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec
Ón domeniul privat al statului

Pavilionul T6:
— suprafa˛a construit„ = 299 m2
— valoarea contabil„ = 25,1 lei
Pavilionul T7:
— suprafa˛a construit„ = 299 m2
— valoarea contabil„ = 25,1 lei
Pavilionul T8:
— suprafa˛a construit„ = 299 m2
— valoarea contabil„ = 25,1 lei
Pavilionul T9:
— suprafa˛a construit„ = 299 m2
— valoarea contabil„ = 25,1 lei
Pavilionul U:
— suprafa˛a construit„ = 6 m2
— valoarea contabil„ = 0,6 lei
Pavilionul V4:
— suprafa˛a construit„ = 84 m2
— valoarea contabil„ = 2,6 lei
Pavilionul V5:
— suprafa˛a construit„ = 89 m2
— valoarea contabil„ = 4 lei
Pavilionul Vu:
— suprafa˛a construit„ = 163 m2
— valoarea contabil„ = 11,6 lei
Pavilionul W:
— suprafa˛a construit„ = 17 m2
— valoarea contabil„ = 1,8 lei
Pavilionul KM:
— suprafa˛a construit„ = 18 m2
— valoarea contabil„ = 1,4 lei
Pavilionul X:
— suprafa˛a construit„ = 754 m2
— valoarea contabil„ = 77 lei
Pavilionul XY1:
— suprafa˛a construit„ = 83 m2
— valoarea contabil„ = 6,1 lei
Pavilionul Y:
— suprafa˛a construit„ = 230 m2
— valoarea contabil„ = 10,4 lei
Pavilionul Q
— suprafa˛a construit„ = 114 m2
— valoarea contabil„ = 5,7 lei
Pavilionul TX:
— suprafa˛a construit„ = 573 m2
— valoarea contabil„ = 14,9 lei
Pavilionul AT:
— suprafa˛a construit„ = 104 m2
— valoarea contabil„ = 8,4 lei
Pavilionul CP:
— suprafa˛a construit„ = 112 m2
— valoarea contabil„ = 5,6 lei
Pavilionul AP:
— suprafa˛a construit„ = 49 m2
— valoarea contabil„ = 2,5 lei
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Persoana juridic„
care administreaz„ imobilul

Adresa imobilului

Caracteristicile bunurilor care trec
Ón domeniul privat al statului

Pavilionul PB2:
— suprafa˛a construit„ = 56 m2
— valoarea contabil„ = 23,6 lei
Pavilionul PB3:
— suprafa˛a construit„ = 56 m2
— valoarea contabil„ = 23,6 lei
Pavilionul Z1:
— suprafa˛a construit„ = 204 m2
— valoarea contabil„ = 2 lei
Platouri betonate:
— suprafa˛a construit„ = 2.537 m2
— valoarea contabil„ = 17,9 lei
Platforme betonate:
— suprafa˛a construit„ = 6.000 m2
— valoarea contabil„ = 45,6 lei
Drumuri ∫i alei betonate:
— suprafa˛a construit„ = 5.712 m2
— valoarea contabil„ = 43,4 lei
Re˛ea energie electric„ aerian„:
— lungime = 3.070 m
— valoarea contabil„ = 2,8 lei
Re˛ea energie electric„ subteran„:
— lungime = 452 m
— valoarea contabil„ = 1,4 lei
Re˛ea alimentare cu ap„:
— lungime = 2.980 m
— valoarea contabil„ = 1,1 lei
Re˛ea canalizare:
— lungime = 2.300 m
— valoarea contabil„ = 2 lei
Œmprejmuire s‚rm„ ghimpat„:
— lungime = 4.303 m
— valoarea contabil„ = 12,9 lei
Œmprejmuire din pl„ci prefabricate — beton:
— lungime = 396 m
— valoarea contabil„ = 3,1 lei
Œmprejmuire din c„r„mid„:
— lungime = 265 m
— valoarea contabil„ = 3,1 lei

Comuna Mihail Kog„lniceanu,
jude˛ul Constan˛a,

D

2.
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Ministerul Ap„r„rii

Imobil 888, nr. M.F. = 107.136
Pavilionul E1:
— suprafa˛a construit„ = 89 m2
— valoarea contabil„ = 11,6 lei
Pavilionul I 98:
— suprafa˛a construit„ = 262 m2
— valoarea contabil„ = 14,5 lei
Pavilionul I1 98:
— suprafa˛a construit„ = 262 m2
— valoarea contabil„ = 14,5 lei
Pavilionul I2 98:
— suprafa˛a construit„ = 262 m2
— valoarea contabil„ = 14,5 lei
Pavilionul I3 98:
— suprafa˛a construit„ = 262 m2
— valoarea contabil„ = 14,5 lei
Pavilionul M4:
— suprafa˛a construit„ = 26 m2
— valoarea contabil„ = 3,4 lei
Pavilionul M5:
— suprafa˛a construit„ = 96 m2
— valoarea contabil„ = 12,5 lei
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Demeter András István
Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Culturii ∫i Cultelor
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.

fiz
i

ce

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Demeter András István se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Culturii ∫i Cultelor.
PRIM-MINISTRU

el

or

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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an

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 172.
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ACTE ALE CASEI NAﬁIONALE
DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
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CASA NAﬁIONAL√ DE ASIGUR√RI DE S√N√TATE
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ORDIN
pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici ∫i a Metodologiei
privind transmiterea rapoartelor aferente subprogramelor de s„n„tate
din cadrul Programului na˛ional de s„n„tate cu scop curativ

D

Av‚nd Ón vedere:
— titlul II din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor na˛ionale de s„n„tate;
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei
medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate pentru anul 2007, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate nr. 1.781/CV558/2006
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 pentru anul 2007, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al pre∫edintelui Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea ∫i finan˛area programelor na˛ionale
de s„n„tate, responsabilit„˛ile Ón monitorizarea ∫i controlul acestora, detalierea pe subprograme ∫i activit„˛i, indicatorii
specifici, precum ∫i unit„˛ile sanitare prin care se deruleaz„ Ón anul 2007;
— Referatul Direc˛iei generale evaluare nr. DGE 1.055 din 8 mai 2007, avizat de directorul general al Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate ∫i aprobat de pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Ón temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 972/2006,
pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ utilizarea machetelor de raportare,
f„r„ regim special, a indicatorilor specifici subprogramelor

de s„n„tate din cadrul Programului na˛ional de s„n„tate cu
scop curativ, conform anexei nr. 1.
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Art. 2. — Se aprob„ Metodologia privind transmiterea
rapoartelor aferente subprogramelor de s„n„tate din cadrul
Programului na˛ional de s„n„tate cu scop curativ, conform
anexei nr. 2.
Art. 3. — Direc˛iile de specialitate din cadrul Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate, casele de asigur„ri de
s„n„tate, unit„˛ile sanitare nominalizate de Ministerul
S„n„t„˛ii Publice s„ deruleze subprograme de s„n„tate din
cadrul Programului na˛ional de s„n„tate cu scop curativ,
farmaciile cu circuit deschis prin care se elibereaz„

medicamentele specifice antidiabetice (insuline ∫i
antidiabetice orale), oncologice ∫i pentru tratamentul st„rii
posttransplant, precum ∫i centrele-pilot de furnizare a
serviciilor de dializ„ vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. — Anexele nr. 1 ∫i 2*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

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

or
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Bucure∫ti, 8 mai 2007.
Nr. 205.
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*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 394 bis Ón afara abonamentului, care se poate
achizi˛iona de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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