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privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri ∫i
cheltuieli ale unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte
organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale, precum ∫i a autorit„˛ilor publice centrale

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, precum ∫i a autorit„˛ilor
publice centrale se aprob„ prin ordin al ordonatorului
principal de credite.
(2) Bugetele institu˛iilor publice finan˛ate integral din
venituri proprii, care func˛ioneaz„ Ón coordonarea primuluiministru, direct sau prin Cancelaria Primului-Ministru, se
aprob„, dup„ caz, prin decizie a primului-ministru sau prin
ordin al ∫efului Cancelariei Primului-Ministru, cu avizul
Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse ∫i al
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor.“
3. La articolul 2, dup„ alineatul (1) se introduc dou„ noi
alineate, alineatele (2) ∫i (3), cu urm„torul cuprins:
î(2) Bugetele de venituri ∫i cheltuieli ale institutelor
na˛ionale de cercetare-dezvoltare se aprob„ potrivit
prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 57/2002 privind
cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 324/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Bugetele de venituri ∫i cheltuieli ale unit„˛ilor sanitare
din subordinea ministerelor sau a institu˛iilor cu re˛ea
sanitar„ proprie se aprob„ conform reglement„rilor specifice
Ón domeniu.“
4. Articolul 3 se abrog„.
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 1
din 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri
∫i cheltuieli ale unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau
sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate
ale administra˛iei publice centrale, precum ∫i a autorit„˛ilor
publice centrale, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.3 din
Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:
1. Titlul ordonan˛ei se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:

ce

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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îO R D O N A N ﬁ √
privind aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli
ale unit„˛ilor din subordinea, coordonarea
sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe
de specialitate ale administra˛iei publice centrale,
precum ∫i a autorit„˛ilor publice centrale“
2. La articolul 1, alineatele (1) ∫i (2) se modific„ ∫i vor
avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Bugetele de venituri ∫i cheltuieli ale
unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea

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

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 176.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 413/20.VI.2007
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri
∫i cheltuieli ale unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau
sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate
ale administra˛iei publice centrale, precum ∫i a autorit„˛ilor
publice centrale
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei
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Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli ale
unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor,
celorlalte organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale, precum ∫i
a autorit„˛ilor publice centrale, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate Rom‚niei de c„tre Comunitatea European„, precum ∫i a fondurilor
de cofinan˛are aferente acestora

D

es

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 11 din 20 februarie 2007 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate Rom‚niei de c„tre Comunitatea
European„, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are aferente
acestora, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 156 din 5 martie 2007, cu urm„toarea modificare:
— La articolul I punctul 1, litera f) a alineatului (11) al
articolului 5 va avea urm„torul cuprins:
îf) sume pentru acoperirea pl„˛ii TVA, aferent„ livr„rilor
de bunuri, prest„rilor de servicii ∫i execu˛iei de lucr„ri

finan˛ate, integral sau par˛ial, din contribu˛ia financiar„ a
Uniunii Europene ∫i/sau din cofinan˛area aferent„, ai c„ror
beneficiari sunt autorit„˛i ale administra˛iei publice centrale
∫i locale, unit„˛i subordonate, Ón coordonarea acestora,
organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate public„,
cu personalitate juridic„, ce func˛ioneaz„ Ón domeniul
dezvolt„rii regionale, organisme neguvernamentale nonprofit,
cu personalitate juridic„, Compania Na˛ional„ de Autostr„zi
∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. ∫i Compania
Na˛ional„ C„ile Ferate din Rom‚nia «C.F.R.» — S.A.
Aceast„ prevedere nu se aplic„ altor operatori economici.“

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

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 177.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 413/20.VI.2007
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate Rom‚niei de
c„tre Comunitatea European„, precum ∫i a fondurilor
de cofinan˛are aferente acestora
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 „:
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Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea
fondurilor nerambursabile alocate Rom‚niei de c„tre Comunitatea
European„, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are aferente acestora, ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2006

D
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Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 89
din 20 noiembrie 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 947 din
23 noiembrie 2006.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 178.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 413/20.VI.2007
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 89/2006 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
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 de
urgen˛„ a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2006 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
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LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 90/2006 cu privire la rectificarea
bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2006
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 90
din 20 noiembrie 2006 cu privire la rectificarea bugetului asigur„rilor sociale
de stat pe anul 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 945 din 23 noiembrie 2006.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 179.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 413/20.VI.2007
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 90/2006 cu privire la rectificarea
bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2006
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 de
urgen˛„ a Guvernului nr. 90/2006 cu privire la rectificarea bugetului
asigur„rilor sociale de stat pe anul 2006 ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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LEGE
pentru abrogarea dispozi˛iilor cap. III1
din Legea nr. 136/1995 privind asigur„rile ∫i reasigur„rile
Ón Rom‚nia

D
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Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Dispozi˛iile cap. III 1 îAsigurarea obligatorie de
r„spundere civil„ profesional„ pentru medici, farmaci∫ti ∫i alte persoane din
domeniul asisten˛ei medicale“ din 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
abrog„.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 180.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 413/20.VI.2007
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru abrogarea dispozi˛iilor
cap. III1 din Legea 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 abrogarea dispozi˛iilor
cap. III 1 din Legea 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.
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LEGE
privind aderarea Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
a Rom‚niei, prin Sec˛ia de contencios administrativ ∫i fiscal,
la Asocia˛ia Consiliilor de Stat ∫i a Jurisdic˛iilor
Administrative Supreme din Uniunea European„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — (1) Se aprob„ aderarea Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie a Rom‚niei, prin Sec˛ia de contencios administrativ ∫i fiscal, ca
membru cu drepturi depline, la Asocia˛ia Consiliilor de Stat ∫i a Jurisdic˛iilor
Administrative Supreme din Uniunea European„.
(2) Sumele necesare pentru plata p„r˛ii din cotiza˛ia anual„ ce revine
Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a Rom‚niei, Sec˛ia de contencios
administrativ ∫i fiscal, Ón aceast„ calitate, se asigur„ de la bugetul de stat,
prin bugetul anual aprobat Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
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

BOGDAN OLTEANU

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 182.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aderarea Œnaltei Cur˛i
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a Rom‚niei, prin Sec˛ia de contencios
administrativ ∫i fiscal, la Asocia˛ia Consiliilor de Stat
∫i a Jurisdic˛iilor Administrative Supreme
din Uniunea European„
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 „:
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Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aderarea Œnaltei Cur˛i de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie a Rom‚niei, prin Sec˛ia de contencios administrativ ∫i
fiscal, la Asocia˛ia Consiliilor de Stat ∫i a Jurisdic˛iilor Administrative
Supreme din Uniunea European„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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TRAIAN B√SESCU
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Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 624.
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LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 13/2007 privind aprobarea Contractului de finan˛are
dintre Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii
pentru Proiectul privind infrastructura municipal„ Ón domeniul
aliment„rii cu ap„, etapa a III-a, semnat la Luxemburg
la 24 octombrie 2006 ∫i la Bucure∫ti la 28 noiembrie 2006

D
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Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 13
din 7 martie 2007 privind aprobarea Contractului de finan˛are dintre
Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii pentru Proiectul privind
infrastructura municipal„ Ón domeniul aliment„rii cu ap„, etapa a III-a,
semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 ∫i la Bucure∫ti la 28 noiembrie
2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 188 din
19 martie 2007.
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

BOGDAN OLTEANU

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

Bucure∫ti, 12 iunie 2007.
Nr. 183.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 13/2007 privind aprobarea
Contractului de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i Banca European„
de Investi˛ii pentru Proiectul privind infrastructura municipal„
Ón domeniul aliment„rii cu ap„, etapa a III-a,
semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 ∫i la Bucure∫ti
la 28 noiembrie 2006
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 „:

or

fiz
i

ce

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 13/2007 privind aprobarea Contractului de finan˛are
dintre Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii pentru Proiectul privind
infrastructura municipal„ Ón domeniul aliment„rii cu ap„, etapa a III-a,
semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 ∫i la Bucure∫ti la 28 noiembrie
2006, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

rs
o

an

TRAIAN B√SESCU

el

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

GUVERNULUI

ra

ALE

ROM¬NIEI

ii
g

HOT√R¬RI

tu

ite

a

pe

Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 625.
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HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli rectificat pe anul 2007
al Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funciare, aflat„ sub autoritatea
Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i av‚nd Ón vedere prevederile Legii bugetului de stat pe
anul 2007 nr. 486/2006, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

es

tin

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

D

Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
rectificat pe anul 2007 al Administra˛iei Na˛ionale a
Œmbun„t„˛irilor Funciare, aflat„ sub autoritatea Ministerului
Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale, prev„zut Ón anexa*) care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 224/2007 pentru
aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007 al
Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funciare, aflat„
sub autoritatea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 180 din 15 martie 2007.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 572.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√

BUGETUL DE VENITURI ™I CHELTUIELI PE ANUL 2007
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rectificare
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Oficiului Na˛ional
pentru Cultul Eroilor, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 635/2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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5. Alineatele (1) ∫i (3) ale articolului 11 se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Oficiul este condus de un director,
func˛ie asimilat„ cu func˛ia de demnitate public„, numit prin
ordin al secretarului general al Guvernului, Ón conformitate
cu dispozi˛iile legale.
..........................................................................................
(3) Atribu˛iile directorului se aprob„ prin ordin al
secretarului general al Guvernului.“
6. Alineatele (3) ∫i (6) ale articolului 12 se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
î(3) Structura posturilor pe compartimente, statul de
func˛ii ∫i structura de personal se aprob„ prin ordin al
secretarului general al Guvernului.
.............................................................................................
(6) Personalul Oficiului este salarizat potrivit
reglement„rilor legale aplicabile personalului Óncadrat Ón
organele de specialitate ale administra˛iei publice centrale
din subordinea Guvernului.“
7. Alineatul (1) al articolului 14 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 14. — (1) Finan˛area cheltuielilor curente ∫i de
capital ale Oficiului se asigur„ de la bugetul de stat, prin
bugetul Secretariatului General al Guvernului.“
8. Articolul 15 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 15. — Pentru Óndeplinirea func˛iilor sale ∫i a
atribu˛iilor specifice de protejare a mormintelor ∫i operelor
comemorative de r„zboi, Oficiul poate Óncheia contracte de
achizi˛ii de bunuri, prest„ri de servicii ∫i colaborare, Ón
condi˛iile legii.“
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Articol unic. — Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a Oficiului Na˛ional pentru Cultul Eroilor, aprobat
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 635/2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 429 din 13 mai
2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„
dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 1 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Oficiul Na˛ional pentru Cultul Eroilor se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Guvernului ∫i Ón coordonarea secretarului
general al Guvernului.“
2. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îe) propune Secretariatului General al Guvernului
ini˛ierea de hot„r‚ri ale Guvernului pentru Ónfiin˛area,
modificarea, precum ∫i pentru construirea mormintelor ∫i
operelor comemorative de r„zboi str„ine pe teritoriul
Rom‚niei;“.
3. Articolul 7 se abrog„.
4. Articolul 9 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Oficiul este organul de specialitate al
administra˛iei publice centrale competent s„ avizeze
Ónscrierea Ón Registrul asocia˛iilor ∫i funda˛iilor a
organiza˛iilor neguvernamentale care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón domeniul protej„rii mormintelor ∫i operelor
comemorative de r„zboi ∫i s„ propun„ Guvernului, prin
Secretariatul General al Guvernului, recunoa∫terea statutului
de utilitate public„ al acestora, potrivit legii.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 588.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea metodologiei de raportare ∫i de colectare a datelor
pentru supravegherea bolilor transmisibile
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 78 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Art. 5. — Pentru raportarea cazurilor de infec˛ie
HIV/SIDA, tuberculoz„ ∫i alte boli transmisibile se utilizeaz„
fi∫ele de supraveghere specifice, potrivit metodologiilor de
supraveghere specifice elaborate de Ministerul S„n„t„˛ii
Publice.
Art. 6. — Personalul care are acces la datele de
identitate cuprinse Ón fi∫a unic„ de raportare este obligat s„
respecte confiden˛ialitatea acestora ∫i s„ aplice m„surile de
protec˛ie a acestora, Ón conformitate cu prevederile legale.
Art. 7. — Metodologia de raportare numeric„ statistic„ a
bolilor transmisibile se aprob„ prin ordin al ministrului
s„n„t„˛ii publice.
Art. 8. — Pentru ministerele ∫i institu˛iile cu re˛ea
sanitar„ proprie, integrarea datelor prev„zute de prezenta
hot„r‚re se realizeaz„ pe baza protocolului de colaborare
Óncheiat Óntre Ministerul S„n„t„˛ii Publice ∫i ministerele ∫i
institu˛iile cu re˛ea sanitar„ proprie.
Art. 9. — Circuitul informa˛ional al fi∫ei unice de
raportare, de la nivelul furnizorilor de servicii medicale, din
re˛eaua Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i a altor ministere
sau institu˛ii cu re˛ea sanitar„ proprie, c„tre direc˛ia
coordonatoare din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii Publice se
aprob„ prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii publice.
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Art. 1. — Œn vederea implement„rii sistemului de alert„
precoce ∫i r„spuns rapid privind prevenirea ∫i controlul
bolilor transmisibile, se aprob„ fi∫a unic„ de raportare,
prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Pentru bolile transmisibile marcate cu î(T)“ din
fi∫a unic„ de raportare prev„zut„ la art. 1, to˛i furnizorii de
servicii medicale au obliga˛ia s„ declare telefonic cazurile
depistate, Óndat„ dup„ depistare, la serviciul de
supraveghere ∫i control al bolilor transmisibile din cadrul
autorit„˛ii de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i, respectiv, a
municipiului Bucure∫ti.
Art. 3. — Pentru toate bolile transmisibile prev„zute Ón
fi∫a unic„ de raportare prev„zut„ la art. 1, dup„ emiterea
diagnosticului de caz suspect sau confirmat, to˛i furnizorii
de servicii medicale au obliga˛ia s„ completeze fi∫a unic„
de raportare, care se Ónainteaz„ autorit„˛ii de s„n„tate
public„ jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, Ón
termen de maximum 5 zile de la data depist„rii/confirm„rii,
prin fax, curier rapid sau prin po∫t„.
Art. 4. — Multiplicarea ∫i distribuirea fi∫elor unice de
raportare c„tre furnizorii de servicii medicale reprezint„
atribu˛ii ale autorit„˛ilor de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David

Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 589.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAﬁIEI, CERCET√RII ™I TINERETULUI

ORDIN
pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare, pentru anul 2007
Œn temeiul art. 9 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de
calculatoare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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pentru aplicarea Legii nr. 269/2004, Ón stabilirea venitului
maxim brut lunar s-au exceptat veniturile realizate din
aloca˛iile de stat, din aloca˛iile suplimentare pentru familiile
cu mul˛i copii, bursele de studii ∫i bursele sociale.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. — Direc˛ia informatizare, statistic„ ∫i personal,
Direc˛ia general„ management Ónv„˛„m‚nt superior, Direc˛ia
general„ management Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, Direc˛ia
general„ buget-finan˛e, precum ∫i Direc˛ia administrativ ∫i
achizi˛ii vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
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Art. 1. — (1) Se aprob„ Lista nominal„ a beneficiarilor
Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar Ón
vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pentru anul 2007,
privind acordarea unui ajutor Ón valoare de 200 euro
destinat achizi˛ion„rii unui calculator Ón anul 2007, potrivit
anexei*) care face parte integrant„ din prezentul ordin.
(2) Venitul maxim brut lunar pe membru de familie
pentru care se acord„ ajutorul financiar beneficiarilor
prev„zu˛i Ón list„, conform anexei, este de 150 lei.
(3) Potrivit prevederilor art. 4 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice
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ministrul educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului emite prezentul ordin.
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Ministrul educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului,
Cristian Mihai Adomni˛ei
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Bucure∫ti, 24 aprilie 2007.
Nr. 920.
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*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 413 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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