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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor
pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor
pentru Parlamentul European și pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România
în Parlamentul European din anul 2007
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Prevederile actelor normative ce reglementează organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membri din România în
Parlamentul European trebuie să asigure realizarea unui control eficient pentru identificarea și sancționarea persoanelor care
votează multiplu.
Având în vedere imperativul asigurării unui proces electoral corect și necesitatea unei bune gestionări a acțiunii de
imprimare a buletinelor de vot la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European,
ținând cont de faptul că la data de 1 iulie 2007 a expirat termenul prevăzut la art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 1/2007, cu modificările ulterioare, în acest moment fiind inaplicabile dispozițiile referitoare la exercitarea controlului
finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, ceea ce impune stabilirea în regim de urgență a măsurilor necesare de
reglementare,
în vederea clarificării unor aspecte legate de depunerea listelor de alegători care susțin candidatura partidelor politice,
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice și alianțelor electorale sau candidații independenți
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007,
în considerarea faptului că aceste elemente de fapt și de drept vizează un interes public, constituind o situație extraordinară
a cărei reglementare nu poate fi amânată în perspectiva organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European din
luna noiembrie 2007,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Art. I. — Legea nr. 33/2007 privind organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie
2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. După alineatul (3) al articolului 9 se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) Alegătorii care sunt înscriși în lista electorală
suplimentară își vor exercita dreptul de vot după completarea
unei declarații pe propria răspundere, dată sub sancțiunea legii
penale, conform căreia nu și-au exercitat dreptul de vot și nu și-l
vor mai exercita la o altă secție de votare în respectiva zi a
alegerilor.”
2. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 19. — Imprimarea buletinelor de vot se asigură de către
Biroul Electoral Central, prin grija Ministerului Internelor și
Reformei Administrative, care răspunde ca toate buletinele de
vot necesare să fie imprimate cu cel puțin 15 zile înainte de ziua
de referință. Un exemplar al primului tiraj al buletinului de vot se
prezintă Biroului Electoral Central, care îl validează, încheind în
acest sens un proces-verbal.”
3. Alineatul (9) al articolului 211 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(9) Procesul-verbal împreună cu toate contestațiile privitoare
la operațiunile electorale ale secției de votare, precum și cu
buletinele de vot nule și cele contestate vor alcătui un dosar
care, sigilat și ștampilat, va fi înaintat biroului electoral județean
sau, după caz, al sectorului municipiului București de
președintele biroului electoral al secției de votare și membrii
biroului, cu pază militară, în cel mult 24 de ore. Împreună cu
acest dosar va fi înaintat și un dosar sigilat și ștampilat
cuprinzând listele electorale suplimentare și declarațiile date pe
propria răspundere ale alegătorilor care au fost înscriși pe lista

electorală suplimentară. În cazul secțiilor de votare din
străinătate, procesele-verbale de constatare a rezultatului
alegerilor și contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale
secțiilor de votare vor putea fi transmise și pe fax, membrii
Biroului Electoral al Municipiului București urmând a primi
confirmarea telefonică asupra corectitudinii datelor înscrise în
aceste documente de la președintele secției de votare
respective. Dosarul cuprinzând lista electorală suplimentară și
declarațiile pe propria răspundere date la secțiile de votare din
străinătate vor fi transmise prin poștă direct către Autoritatea
Electorală Permanentă.”
4. Alineatele (3), (4) și (5) ale articolului 212 se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„(3) Procesul-verbal împreună cu întâmpinările, contestațiile
și procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor
de votare, formând un dosar încheiat, sigilat și semnat de
membrii biroului electoral județean, împreună cu toate dosarele
cuprinzând listele electorale suplimentare și declarațiile date pe
propria răspundere ale alegătorilor ce au fost înscriși pe lista
electorală suplimentară, primite de la secțiile de votare, se
înaintează cu pază militară la Biroul Electoral Central, în cel mult
48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor
electorale ale secțiilor de votare.
(4) Procesele-verbale întocmite conform alin. (1) de birourile
electorale ale sectoarelor municipiului București împreună cu
întâmpinările, contestațiile și procesele-verbale ale birourilor
electorale ale secțiilor de votare, precum și toate dosarele
cuprinzând listele electorale suplimentare și declarațiile date pe
propria răspundere ale alegătorilor ce au fost înscriși pe lista
electorală suplimentară, primite de la secțiile de votare din
sector, se vor înainta Biroului Electoral al Municipiului București,
conform prevederilor alin. (3).
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și completările ulterioare, în arhiva judecătoriilor, separat de
celelalte documente și materiale electorale, precum și de
documentele acestor instanțe, pentru a putea fi consultate în
vederea depistării unor eventuale voturi multiple.”
Art. II. — Alineatul (6) al articolului IV din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul
European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 97 din 8 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică
și va avea următorul cuprins:
„(6) Până la data de 31 decembrie 2007, atribuțiile de control
referitoare la acordarea subvențiilor de la bugetul de stat,
precum și atribuțiile de control, evidență și sancțiuni referitoare
la finanțarea campaniilor electorale, ce revin Autorității
Electorale Permanente în conformitate cu dispozițiile Legii
nr. 334/2006, cu modificările ulterioare, se exercită de Curtea
de Conturi.”
Art. III. — După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri
referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul
European din anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 173 din 12 martie 2007, se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale și
candidații independenți care nu au depus listele de alegători
prevăzute la alin. (1) la Biroul Electoral Central până la data de
14 martie 2007 vor putea să le depună odată cu listele de
candidați, în termenul stabilit prin hotărârea Guvernului
prevăzută la art. 2 alin. (1).”

ra

(5) Biroul Electoral al Municipiului București va centraliza și
va întocmi propriul proces-verbal, conform prevederilor alin. (1),
și îl va înainta Biroului Electoral Central în cel mult 24 de ore de
la primirea ultimului proces-verbal al biroului electoral de sector,
însoțit de toate dosarele cuprinzând listele electorale
suplimentare și declarațiile date pe propria răspundere ale
alegătorilor care au fost înscriși pe lista electorală suplimentară,
primite de la secțiile de votare din municipiul București, în
conformitate cu prevederile alin. (3).”
5. După alineatul (5) al articolului 212 se introduce un
nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Biroul Electoral Central va înainta dosarele cuprinzând
listele electorale suplimentare și declarațiile pe propria
răspundere Autorității Electorale Permanente, care le va verifica
în vederea depistării eventualei existențe a unor voturi multiple,
în termen de 6 luni de la ziua de referință. În situația în care
Autoritatea Electorală Permanentă va constata existența unor
persoane care și-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza
organele de urmărire penală în aplicarea prevederilor art. 103
alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările și completările
ulterioare.”
6. După alineatul (2) al articolului 22 se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Buletinele de vot folosite, cele neîntrebuințate și cele
anulate, ștampilele de la secția de votare, copiile de pe listele
electorale permanente și listele electorale speciale, folosite în
secția de votare, se depun spre arhivare la judecătoria la care
este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se
află secția de votare. Copiile de pe listele electorale permanente
și listele electorale speciale vor fi păstrate, în conformitate cu
prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările
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București, 28 august 2007.
Nr. 84.

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării, prin licitație deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat
al statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
și privind modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 793/2007
pentru trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația
Patrimoniului Protocolului de Stat” din domeniul public al statului în domeniul privat al statului,
precum și pentru aprobarea vânzării, prin licitație deschisă, a unor imobile și a unor mijloace fixe,
aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome
„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) și ale art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru
constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate
privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ce

Teren
— m2 —

Modul de dobândire

or

Descrierea imobilului

16.010,60

Hotărârea Guvernului
nr. 567/1993”
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„14. Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din București, bd. Mircea Eliade
nr. 1, sectorul 1, și anexe: C1 Club — suprafața construită = 3.457,20 m2;
C2 Clădire — suprafața construită = 246,80 m2; C3 Punct control —
suprafața construită = 3,40 m2; C4 Caseta tablou electric — suprafața
construită = 2,10 m2; C5 Debarcader — suprafața construită = 43,40 m2

el

Nr.
crt.

aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările
ulterioare.
Art. 3. — Poziția nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 793/2007 pentru trecerea unor imobile aflate în
administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat” din domeniul public al statului în
domeniul privat al statului, precum și pentru aprobarea
vânzării, prin licitație deschisă, a unor imobile și a unor
mijloace fixe, aflate în domeniul privat al statului și în
administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, se modifică și
va avea următorul cuprins:

fiz
i

Art. 1. — Se aprobă vânzarea, prin licitație deschisă, în
condițiile legii, a imobilelor aflate în domeniul privat al statului și
în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Pentru vânzarea prin licitație deschisă a imobilelor
prevăzute în anexă, Regia Autonomă „Administrația
Patrimoniului Protocolului de Stat” va aplica procedura stabilită
prin Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri
pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol,
proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile,
proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei
Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”,
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PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ilie Gavril Bolojan
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 22 august 2007.
Nr. 937.

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

D

ANEXĂ

L I S TA

imobilelor aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome
„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
Nr.
crt.

1.
2.

Denumirea imobilului și adresa

Complex Măgurele din comuna Măgurele, Str. Atomiștilor nr. 1,
județul Ilfov, și terenul aferent
Teren în zona Colentina, str. Nicolae Zamfir nr. 1, sectorul 2, București

Teren
— m2 —

157.958,63
8.733,76

3.

Terenul de la Hotel—Restaurant Robinson din Predeal, Str. Muncii nr. 10,
județul Brașov

2.656,75

4.

Pepiniera din Eforie Nord, județul Constanța

8.710,04

5.

Teren limitrof Hotelului Neptun—Vila Parul din Neptun, județul Constanța

4.911,00

Modul de dobândire
— temei legal —

Hotărârea Guvernului
nr. 567/1993
Hotărârea Guvernului
nr. 639/1995, republicată,
cu modificările ulterioare
Hotărârea Guvernului
nr. 639/1995, republicată,
cu modificările ulterioare
Hotărârea Guvernului
nr. 639/1995, republicată,
cu modificările ulterioare
Hotărârea Guvernului
nr. 868/2002
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2007
privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor membrilor
din România în Parlamentul European din anul 2007
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
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privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din
România în Parlamentul European din anul 2007, potrivit anexei
nr. 2.”
3. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Pentru organizarea și desfășurarea procesului electoral,
consumul de carburanți și cheltuielile cu telefoanele, efectuate
de autoritățile și instituțiile publice implicate, se suplimentează
cu 50% față de normativele în vigoare, în perioadele februarie—
martie 2007 și septembrie—noiembrie 2007.”
4. După articolul 13 se introduce un nou articol,
articolul 14, cu următorul cuprins:
„Art. 14. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.”
5. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o
nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei conținut este prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 126/2007 privind
cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și
desfășurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul
European din anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2007, cu modificările
și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 126/2007 privind
cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și
desfășurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul
European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 106 din 12 februarie 2007, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. Alineatul (2) al articolului 1 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea
pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor membrilor
din România în Parlamentul European, se suplimentează
bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cel al
Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național
de Statistică, al Ministerului Afacerilor Externe, precum și al
Autorității Electorale Permanente din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2007, potrivit anexei nr. 1.”
2. După alineatul (4) al articolului 1 se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Se reîntregește bugetul Ministerului Internelor și
Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007,
cu unele sume care au fost disponibilizate la Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului ca urmare a aplicării
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2007
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

D

București, 28 august 2007.
Nr. 991.

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

ANEXĂ
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 126/2007)

— mii lei —
Cheltuieli
INSTITUȚIA

Capitol

1. Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Bunuri și
servicii

Active
nefinanciare

TOTAL

25.902

668

26.570

1. Instituțiile Prefectului

51.01

20.860

351

21.211

2. Biroul Electoral Central

51.01

230

240

470

TOTAL CAP. 51.01

51.01

21.090

591

21.681

1. Inspectoratul General al Poliției

61.01

3.500

3.500

2. Comandamentul Național al Jandarmeriei
3. Centrul Național de Administrare a Bazei de Date pentru Evidența
Persoanelor
4. Oficiul Român pentru Imigrări

61.01

1.300

1.300

61.01

10

61

71

61.01

2

16

18

TOTAL CAP. 61.01

61.01

4.812

77

4.889

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Spitalul Județean de Urgență”, județul Arad
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății
Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație,
și, în completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

ce

Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Spitalul Județean de Urgență”, județul
Arad, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 28 august 2007.
Nr. 1.000.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Spitalul Județean de Urgență”, județul Argeș
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Spitalul Județean de Urgență”, județul
Argeș, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății
Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație,
și, în completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 28 august 2007.
Nr. 1.001.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Spitalul Județean de Urgență”, județul Bacău
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Spitalul Județean de Urgență”, județul
Bacău, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății
Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație,
și, în completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 28 august 2007.
Nr. 1.002.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Spitalul Județean de Urgență”, județul Bihor
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,

D

es

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Spitalul Județean de Urgență”, județul
Bihor, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății
Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație,
și, în completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 28 august 2007.
Nr. 1.003.

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
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 ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 602/31.VIII.2007
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Spitalul Județean de Urgență”, județul Bistrița-Năsăud
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Spitalul Județean de Urgență”, județul
Bistrița-Năsăud, cu caracteristicile principale și indicatorii
tehnico-economici prevăzuți în anexa*) care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății
Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație,
și, în completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
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Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 28 august 2007.
Nr. 1.004.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Spitalul Județean de Urgență”, județul Brașov
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Spitalul Județean de Urgență”, județul
Brașov, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății
Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație,
și, în completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 28 august 2007.
Nr. 1.005.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Spitalul Județean de Urgență”, județul Brăila
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Spitalul Județean de Urgență”, județul
Brăila, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății
Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație,
și, în completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
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Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 28 august 2007.
Nr. 1.006.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Spitalul Județean de Urgență”, județul Caraș-Severin
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Spitalul Județean de Urgență”, județul
Caraș-Severin, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății
Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație,
și, în completare, din alte surse legal constituite, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 28 august 2007.
Nr. 1.007.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
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 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
pentru aprobarea prețului de referință al gazelor naturale extrase în România
În temeiul prevederilor art. 49 alin. (4) și ale art. 54 lit. e) din Legea petrolului nr. 238/2004, ale art. 92 alin. (2) din Normele
metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, și ale art. 4
alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
având în vedere Adresa nr. 403.156 din 16 august 2007 conținând Evaluarea sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor
de achiziție a gazelor naturale pentru trimestrul III al anului 2007, realizată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul
Energiei,
președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie
1998, cu modificările ulterioare, se suspendă până la emiterea
unor noi instrucțiuni tehnice de stabilire a prețului de referință
pentru calculul redevenței petroliere.
Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin își
încetează aplicabilitatea Ordinul președintelui Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale nr. 57/2007 privind aprobarea prețului
de referință al gazelor naturale extrase în România, începând
cu trimestrul al II-lea al anului 2007, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007.
Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. – Prețul de referință pentru gazele naturale extrase în
România, care stă exclusiv la baza calculului valorii redevenței
petroliere la gazele naturale, se stabilește în corelare cu prețul
gazelor naturale din producția internă.
Art. 2. – Începând cu trimestrul al III-lea al anului 2007, prețul
de referință pentru gazele naturale extrase în România, care stă
la baza calculului valorii redevenței petroliere la gazele naturale,
este de 470 lei/1.000 m3.
Art. 3. – De la data aplicării prevederilor prezentului ordin,
punctul II „Metodologie pentru stabilirea prețului de referință
pentru gazele naturale extrase în România” din anexa nr. 1
„Metodologiile de stabilire a prețului de referință pentru petrolul
extras în România”, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției
Naționale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998, publicat în
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Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Găbudeanu
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București, 23 august 2007.
Nr. 135.
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
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ORDIN
privind extinderea procedurii de înregistrare a producătorilor unor plante
care nu sunt prevăzute în partea A a anexei nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007
sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de producție
În baza prevederilor art. 7 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de
carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România,
văzând Referatul de aprobare nr. 292.938 din 20 august 2007 al Agenției Naționale Fitosanitare din cadrul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. – Prezentul ordin stabilește extinderea procedurii de importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte și de
înregistrare a producătorilor sau a depozitelor colective ori a stabilire a anumitor obligații pentru aceștia.
(2) Tuberculii de Solanum tuberosum prevăzuți la art. 1
centrelor de expediere din zonele de producție pentru tuberculii
trebuie să îndeplineasca exigența specifică prevăzută la
de Solanum tuberosum, alții decât cei de sămânță.
Art. 2. – (1) Înregistrarea producătorilor sau a depozitelor pct. 16.5 din secțiunea II a anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului
colective ori a centrelor de expediere din zonele de producție nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de
pentru tuberculii de Solanum tuberosum, alții decât cei de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile
sămânță, se face într-un registru oficial, conform prevederilor de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de
Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 580/2007 carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în
privind procedura de înregistrare a producătorilor și România.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 602/31.VIII.2007

11

Art. 3. – Prezentul ordin transpune prevederile Directivei expediere din zonele de producție sunt înregistrați într-un
Comisiei 93/50/CEE care specifică anumite plante care nu sunt registru oficial, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) nr. L 205 din 17 august 1993.
listate în anexa V partea A din Directiva Consiliului 2000/29/CE
Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
pentru care producătorii sau depozitele colective ori centrele de României, Partea I.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeș
București, 22 august 2007.
Nr. 698.
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII
ȘI TINERETULUI
Nr. 1.560 din 23 iulie 2007

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT
Nr. 345 din 23 iulie 2007

COMITETUL OLIMPIC ȘI SPORTIV ROMÂN
Nr. 1.025 din 23 iulie 2007

ce

ORDIN
pentru aprobarea Protocolului privind asigurarea cadrului de colaborare în vederea
dezvoltării continue și funcționării performante a sistemului național de educație fizică și sport
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În temeiul prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii
educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,
în baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor
Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și ale Hotărârii Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea și
funcționarea Agenției Naționale pentru Sport, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Statutului Comitetului Olimpic și Sportiv Român,

ra
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ministrul educației, cercetării și tineretului, președintele Agenției Naționale pentru Sport și președintele
Comitetului Olimpic și Sportiv Român emit prezentul ordin.
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — Se aprobă Protocolul privind asigurarea cadrului
de colaborare în vederea dezvoltării continue și funcționării
performante a sistemului național de educație fizică și sport,

Președintele Agenției Naționale
pentru Sport,
Octavian Bellu

Președintele Comitetului Olimpic
și Sportiv Român,
Octavian Morariu

ex
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Ministrul educației, cercetării
și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței

tin

at

ANEXĂ

PROTOCOL

D

es

privind asigurarea cadrului de colaborare în vederea dezvoltării continue și funcționării performante
a sistemului național de educație fizică și sport
Încheiat între:
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, reprezentat prin domnul Cristian Mihai Adomniței, ministru;
Agenția Națională pentru Sport, reprezentată prin domnul Octavian Bellu, președinte; și
Comitetul Olimpic și Sportiv Român, reprezentat prin domnul Octavian Morariu, președinte,
denumite în cele ce urmează părți.
Art. 1. — Temeiul legal:
1. Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu
modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului;
5. Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea și
funcționarea Agenției Naționale pentru Sport, cu modificările și
completările ulterioare;
6. Statutul Comitetului Olimpic și Sportiv Român;

7. Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 246/2005;
8. Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii
educației fizice și sportului nr. 69/2000;
9. Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și
Universitar, cu modificările și completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr. 283/2003 pentru aprobarea
Programului național „Mișcare pentru sănătate”;
11. Hotărârea Guvernului nr. 369/1994 privind organizarea
și desfășurarea manifestărilor științifice studențești, a
concursurilor pe obiecte de învățământ, pe meserii, culturalartistice, tehnico-științifice și a campionatelor și concursurilor
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a dezvoltării fizice și psihice, integrarea socială și profesională
a tinerilor, precum și dezvoltarea activității de cercetare științifică
în domeniul educației fizice și sportului.
Acțiunile comune ale celor trei instituții urmăresc reunirea
resurselor umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor
educației fizice și sportului în general, susținerea educației fizice
și sportului școlar și universitar și promovarea sportului de
performanță în rândul elevilor și studenților, în special.
În sensul celor de mai sus, părțile își asumă obligații în
următoarele direcții:
Educația fizică
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Art. 5. — În vederea dezvoltării fizice și psihice armonioase,
a menținerii sănătății și a creșterii capacității de efort a
preșcolarilor, elevilor și studenților, Ministerul Educației,
Cercetării și Tineretului întreprinde demersurile necesare pentru
inițierea și realizarea „Programului educației fizice”, în care este
necesar să fie prevăzute:
a) realizarea unui număr minim de 3 ore de educație fizică și
sport săptămânal: 1—2 ore de educație fizică cuprinse în planulcadru; 1 oră de ansamblu sportiv; 2 ore de pregătire a
formațiunilor sportive care participă la întrecerile, concursurile
și competițiile școlare;
b) îmbunătățirea conținutului și predării educației fizice
școlare; prin conținutul lecțiilor de educație fizică, dar și al
activităților sportive extracurriculare se urmăresc organizarea
dezvoltării fizice armonioase, deprinderea practicării unui sport
și realizarea unui echilibru între activitatea intelectuală și fizică
a elevilor, având ca finalitate întărirea sănătății acestora;
c) aplicarea metodologiei privind eliberarea scutirilor
medicale de la orele de educație fizică și sport pentru elevi și
studenți și a baremului medical cuprinzând afecțiunile pentru
care se acordă scutirile medicale de la orele de educație fizică
și sport, potrivit ordinului ministrului sănătății publice și al
ministrului educației și cercetării nr. 204/520/2007, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 25 aprilie
2007;
d) stimularea interesului pentru educație fizică și sport în
rândul copiilor preșcolari și al școlarilor mici prin promovarea
programului „Kalokagathia”.
Art. 6. — Directorii unităților de învățământ vor lua măsuri
pentru ca activitățile prevăzute la art. 5 lit. a) să fie cuprinse în
norma didactică a profesorilor de educație fizică și vor urmări
modul de realizare a acestora.
Art. 7. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
urmărește menținerea în mod obligatoriu a disciplinei educație
fizică și sport în planurile de învățământ ale instituțiilor de
învățământ superior în limita a 3—4 credite transferabile,
identificabile în diplomă de licență.
Art. 8. — Conducerile unităților și instituțiilor de învățământ,
cu sprijinul autorităților administrației publice locale și județene,
asigură condițiile corespunzătoare (igienico-sanitare și materiale —
terenuri, săli de sport, vestiare etc.) pentru desfășurarea lecțiilor
de educație fizică, precum și a activităților sportive din afara
orarului școlar.
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sportive școlare naționale și internaționale, cu modificările
ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea
Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în
activitatea sportivă.
Art. 2. — Obiectul protocolului:
Coroborarea eficientă a eforturilor instituțiilor semnatare ale
prezentului protocol, în vederea asigurării cadrului dezvoltării
continue, a organizării și funcționării performante a sistemului
național de educație fizică și sport a aplicării corecte a
prevederilor legale în vigoare, cu scopul obținerii următoarelor
deziderate majore:
a) România — o țară cu o populație sănătoasă și viguroasă;
b) România — o țară cu o populație cu o educație și o
capacitate de comunicare interumană exersată inclusiv prin
practicarea sportului;
c) România — o țară de excelență, vizibilă în lume prin
valorile sale sportive de excepție.
Art. 3. — Obiective:
a) creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării
de sănătate a populației tinere (copii, elevi, studenți) prin
practicarea educației fizice și sportului;
b) perfecționarea organizării și funcționării sistemului național
de educație fizică și sport;
c) ameliorarea potențialului psihobiomotric și intelectual al
populației tinere prin dezvoltarea activităților de educație fizică
școlară și universitară;
d) dezvoltarea activităților sportive școlare și universitare în
cadrul asociațiilor sportive școlare și universitare, precum și în
unitățile de învățământ în care este organizat învățământul
sportiv integrat și suplimentar;
e) dezvoltarea activităților din cadrul programului „Sportul
pentru toți” la nivel național, regional și local;
f) elaborarea unor programe speciale pentru dezvoltarea
activităților sportive în mediul rural, în corelație cu programele
naționale de dezvoltare rurală;
g) dezvoltarea activităților sportive școlare și universitare în
concordanță cu exigențele privind reprezentarea României la
competițiile sportive internaționale organizate de Federația
Internațională a Sportului Școlar, Federația Internațională a
Sportului Universitar și cu programele organizațiilor sportive
afiliate la acestea;
h) formarea și perfecționarea resurselor umane din domeniul
educației fizice și sportului;
i) creșterea contribuției cercetării științifice și a medicinei
sportive pentru susținerea și dezvoltarea domeniului:
j) utilizarea eficientă a fondurilor publice pentru finanțarea
programelor sportive școlare și universitare;
k) construirea de noi baze sportive școlare și universitare și
modernizarea bazelor sportive existente;
l) realizarea Registrului național de monitorizare a
potențialului biomotric al populației școlare;
m) promovarea valențelor cultural-educative ale sportului și
educației fizice, a spiritului de toleranță și fairplay;
n) promovarea măsurilor de prevenire, de educație și de
sancționare a actelor de dopaj și violență în sport;
o) dezvoltarea activităților din cadrul programului „Educație
pentru sănătate în școala românească” la nivel național, regional
și local;
p) dezvoltarea relațiilor și schimburilor internaționale în
domeniul educației fizice și sportului în concordanță cu politica
externă a României.
Art. 4. — Obligațiile părților:
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Agenția
Națională pentru Sport și Comitetul Olimpic și Sportiv Român
au responsabilitatea promovării de acțiuni privind instruirea,
educarea și protecția socială, îmbunătățirea stării de sănătate,

tu
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Sportul școlar și universitar

Art. 9. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și
Agenția Națională pentru Sport vor întreprinde demersurile
legislative pentru înființarea Federației Sportului Școlar și a
Federației Sportului Universitar ca structuri funcționale.
Art. 10. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
stimulează și urmărește înființarea asociațiilor sportive școlare
și universitare în fiecare unitate de învățământ care are
personalitate juridică și instituție de învățământ superior, ca
structuri sportive fără personalitate juridică, precum și obținerea
Certificatului de identitate sportivă de către acestea.
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de performanță în afara sistemului de învățământ, prin
organizarea de clase mozaic cu program sportiv;
c) continuarea colaborării dintre Ministerul Educației,
Cercetării și Tineretului, Agenția Națională pentru Sport,
Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile sportive
naționale privind nominalizarea ramurilor de sport care se vor
practica în structurile sportive din sistemul de învățământ.
Art. 18. — (1) Scopul principal al activității sportive de
performanță este selecționarea și pregătirea elevilor cu calități
deosebite pentru sportul de performanță în vederea legitimării și
promovării lor în secțiile cluburilor sportive și, ulterior, în loturile
naționale.
(2) Conținutul activității sportive de performanță este aliniat
următoarelor cerințe:
a) promovarea elevilor din grupele de începători la grupele
de avansați se face în cel mult 2 ani de la începutul pregătirii;
b) pentru pregătirea unor elevi-sportivi de excepție norma
profesorului și/sau antrenorului se poate asigura și cu un număr
mai mic de elevi decât cel prevăzut de normele generale.
Aprobarea se acordă de către Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului, la solicitarea Agenției Naționale pentru Sport și a
Comitetului Olimpic și Sportiv Român.
Art. 19. — În structurile sportive din subordinea Ministerului
Educației, Cercetării și Tineretului se urmărește susținerea
prioritară a ramurilor de sport și a probelor de interes pentru
reprezentarea României la Jocurile Olimpice, Campionatele
Mondiale și la Campionatele Europene.
Art. 20. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
înființează centre naționale de excelență pentru disciplinele
sportive atât la nivelul învățământului preuniversitar, cât și la
nivel universitar.
Art. 21. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
susține demersul privind îmbunătățirea curriculumului național,
încadrarea cu specialiști de înaltă calificare și dezvoltarea bazei
materiale specifice pentru pregătirea elevilor-sportivi și pentru
creșterea performanțelor acestora, asigurând baza de selecție
pentru sportul de performanță.
Art. 22. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, prin
Autoritatea Națională pentru Tineret, organizează și finanțează
tabere de pregătire sportivă, în sezonul estival și hibernal, în
perioada vacanțelor, pentru elevii și studenții sportivi, în condițiile
legii și în limita bugetului acordat. Nominalizarea sportivilor
și/sau a secțiilor se realizează de către Ministerul Educației,
Cercetării și Tineretului în urma consultării cu Agenția Națională
pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile
sportive naționale.
Art. 23. — (1) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
evaluează periodic activitatea fiecărei secții pe ramură de sport
care aparține sistemului de învățământ, propunând
eficientizarea acestor structuri sportive, în concordanță cu
direcțiile strategice ale activității sportive de performanță și
ținând cont de prevederile legale în vigoare.
(2) Evaluarea poate fi efectuată din inițiativa proprie a
Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, la solicitarea
uneia dintre celelalte părți semnatare sau la solicitarea
federațiilor sportive naționale.
(3) La activitatea de evaluare pot participa cu rol consultativ
reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Sport, ai Comitetului
Olimpic și Sportiv Român și ai federațiilor sportive naționale.
Art. 24. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și
Agenția Națională pentru Sport urmăresc realizarea
corespondenței dintre secțiile de juniori și cele de seniori pe plan
local și județean, precum și optimizarea activității sportive de
performanță și asigurarea continuității practicării ramurilor de
sport în cluburile sportive studențești și în cluburile sportive din
subordinea Agenției Naționale pentru Sport. Ministerul Educației,
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Art. 11. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
urmărește perfecționarea sistemului competițional, în scopul
desfășurării unei activități sportive permanente, avându-se în
vedere structura anului școlar și universitar.
Art. 12. — Părțile urmăresc perfecționarea sistemului
competițional atât prin mărirea numărului competițiilor, cât și prin
diversificarea disciplinelor sportive la care se organizează
campionate sportive școlare și universitare — sporturi
individuale și jocuri sportive.
Art. 13. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului va
întreprinde toate măsurile pentru includerea în competițiile
sportive școlare și universitare a unui număr cât mai mare de
elevi și studenți, nelegitimați sau legitimați.
Art. 14. — Olimpiada Națională a Sportului Școlar, organizată
de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, va fi susținută
printr-un sistem de colaborare de către Agenția Națională pentru
Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile sportive
naționale, iar participarea va fi deschisă tuturor elevilor legitimați
și nelegitimați.
Art. 15. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
urmărește susținerea, încurajarea și diversificarea practicării
ramurilor sportive în asociațiile sportive universitare, participarea
la Campionatele Naționale Universitare și la alte competiții de
nivel național și internațional.
Art. 16. — (1) În vederea participării sportivilor elevi și
studenți, componenți ai loturilor naționale, la competițiile
internaționale organizate de Federația Internațională a Sportului
Școlar și de Federația Internațională a Sportului Universitar,
Agenția Națională pentru Sport finanțează, în cadrul programului
de pregătire a loturilor, prin federațiile sportive naționale,
costurile cantonamentelor de pregătire, ale susținătoarelor de
efort, asistența și controlul medical, controlul antidoping,
echipamentul de concurs pentru Jocurile Mondiale Universitare
și pentru Campionatele Mondiale Universitare, în limita
prevederilor bugetare aprobate cu această destinație.
(2) Ministerul Educației și Cercetării finanțează cheltuielile de
deplasare și participare la aceste competiții și asigură
echipamentul de prezentare al delegației României la Jocurile
Mondiale Universitare și la Campionatele Mondiale Universitare.
(3) Asigurarea pregătirii și participării la Jocurile Mondiale
Universitare și la Campionatele Mondiale Universitare constituie
o prioritate, avându-se în vedere valoarea sportivilor studenți și
impactul succesului acestora atât în planul imaginii pozitive a
sportului studențesc, cât și în dezvoltarea pe plan național a
ramurii de sport respective.
(4) Componența finală a delegațiilor sportive studențești ale
României la competițiile internaționale organizate de Federația
Internațională a Sportului Universitar este stabilită de Federația
Sportului Universitar, în colaborare cu federațiile sportive
naționale de specialitate.
Activitatea sportivă de performanță

Art. 17. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în
colaborare cu Agenția Națională pentru Sport și Comitetul
Olimpic Sportiv Român, stabilește direcții de acțiune pentru
eficientizarea activității sportive de performanță, organizată și
desfășurată în structurile sportive din sistemul de învățământ:
a) organizarea unor cluburi sportive școlare puternice, la
nivelul fiecărui județ (sectoare ale municipiului București), și a
unor centre, având ca obiectiv principal selecția elevilor cu
calități deosebite pentru sportul de performanță. Cluburile
sportive școlare trebuie să dispună de cadre didactice-antrenori
cu experiență, baze sportive proprii sau puse la dispoziție de
unitățile școlare din localitățile respective, spații de cazare și
posibilități de servire a mesei pentru sportivi;
b) asigurarea cadrului organizatoric și metodologic pentru
admiterea în învățământul sportiv a elevilor care practică sportul
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Cercetării și Tineretului asigură prezența în planurile de
școlarizare a disciplinelor sportive care au corespondență cu
secțiile de seniori pe plan local, județean și național.
Art. 25. — (1) În scopul susținerii activității de performanță
desfășurate la nivelul juniorilor în structurile sportive din
subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și a
Agenției Naționale pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv
Român susține financiar derularea programului centrelor
olimpice naționale pentru pregătirea juniorilor (CONPJ), în care
vor fi promovați aproximativ 500 de sportivi și tehnicieni. Părțile
vor proceda la actualizarea regulamentului de organizare și
funcționare a CONPJ, aprobat în anul 1997.
(2) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda, în
afara burselor și indemnizațiilor acordate sportivilor și
colectivelor tehnice ale loturilor olimpice, indemnizații și premii
pentru profesorii și antrenorii din CONPJ, precum și burse
olimpice.

Art. 30. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
acordă o atenție specială formării și perfecționării profesorilor
de educație fizică, urmărind asigurarea învățământului primar,
gimnazial și liceal cu specialiști de înaltă calificare, al căror rol
să devină esențial în promovarea activităților de educație fizică
și sport cuprinse în programul școlar și în afara lui.
Art. 31. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului,
Agenția Națională pentru Sport și Comitetul Olimpic și Sportiv
Român sprijină federațiile sportive naționale în vederea
perfecționării profesionale a profesorilor și antrenorilor în
procesul formării continue, avansării în categorie, inclusiv în
desăvârșirea perfecționării prin studii de masterat și doctorat în
domeniul „educație fizică și sport”.
Folosirea judicioasă a bazei materiale și acordarea
unor facilități privind utilizarea bazelor sportive

Art. 32. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
administrează în mod judicios bazele sportive proprii,
punându-le în mod gratuit la dispoziția structurilor sportive din
subordinea sa, asigurându-le acestora prioritate, după
desfășurarea orelor de educație fizică.
Art. 33. — Agenția Națională pentru Sport acordă sportivilor,
reprezentanți ai structurilor sportive recunoscute din sistemul de
învățământ, următoarele facilități:
a) folosirea bazelor sportive aflate în administrarea Agenției
Naționale pentru Sport de către sportivii din structurile sportive
cu personalitate juridică din subordinea Ministerul Educației,
Cercetării și Tineretului la tarife aprobate în mod distinct, prin
ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport, la niveluri
reduse față de cele stabilite pentru structurile sportive din
subordinea Agenției Naționale pentru Sport;
b) punerea la dispoziția elevilor și studenților sportivi din
cadrul loturilor naționale și olimpice în mod gratuit a bazelor
sportive din rețeaua Agenției Naționale pentru Sport, pentru
activități de pregătire sau competiționale organizate de
federațiile sportive naționale și de cluburile sportive din
subordinea Agenției Naționale pentru Sport;
c) punerea la dispoziție în mod gratuit a bazelor sportive din
rețeaua Agenției Naționale pentru Sport pentru elevii-sportivi
reprezentanți ai asociațiilor sportive școlare participante la
Olimpiada Națională a Sportului Școlar, competiție inclusă în
calendarul județean al Direcției pentru sport județene, respectiv
a municipiului București, în toate fazele de organizare;
d) punerea la dispoziție în mod gratuit a bazelor sportive din
rețeaua Agenției Naționale pentru Sport pentru organizarea și
desfășurarea examenelor de admitere în învățământul sportiv
preuniversitar și universitar, a examenelor de bacalaureat la
disciplina educație fizică, în situația în care instituțiile de
învățământ respective nu dispun de baze sportive
corespunzătoare pentru aceste activități.
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Art. 26. — În vederea realizării controlului și asistenței
medicale se vor întreprinde demersuri comune în relația cu
Ministerul Sănătății Publice pentru dezvoltarea rețelei naționale
de medicină sportivă.
Art. 27. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și
Ministerul Sănătății Publice vor elabora norme privind:
a) controlul medical gratuit al elevilor și studenților, în
vederea obținerii avizului medical pentru practicarea exercițiilor
fizice în cadrul lecțiilor de educație fizică, pentru susținerea
examenului de bacalaureat și pentru admiterea în învățământul
sportiv preuniversitar și universitar;
b) controlul medical gratuit, asistența medicală și obținerea
avizului medical pentru studenții și elevii din învățământul
sportiv;
c) controlul medical gratuit și obținerea avizului medical
pentru elevii și studenții din asociațiile sportive școlare și
universitare, în vederea participării la competițiile sportive
organizate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;
d) stabilirea, pe baza expertizei și a recomandărilor medicale,
a unor sisteme de exerciții fizice specifice pentru elevii care au
restricții medicale privind practicarea anumitor categorii de
exerciții fizice, în vederea reducerii numărului de elevi/studenți
scutiți medical.
Art. 28. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului,
împreună cu Agenția Națională pentru Sport, colaborează la
realizarea Registrului național de monitorizare a potențialului
biomotric al populației școlare. Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului mobilizează cadrele didactice și elevii și pune la
dispoziție baza materială necesară Institutului Național de
Cercetare pentru Sport, în vederea realizării studiilor referitoare
la evaluarea potențialului biomotric al populației școlare din
România.
Art. 29. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului,
împreună cu Agenția Națională pentru Sport, colaborează la
dezvoltarea unui program de cercetare științifică în domeniul
sportului de performanță în cadrul Planului național de
cercetare-dezvoltare și inovare al Autorității Naționale de
Cercetare și al Consiliului Național de Cercetare Științifică,
Învățământ Superior (CNCSIF), pentru realizarea de studii
longitudinale, cu participarea instituțiilor de învățământ superior.
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Controlul medical, asistența medicală
și cercetarea științifică

Formarea și perfecționarea specialiștilor
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Promovarea valențelor educative

Art. 34. — În vederea promovării ideilor și principiilor olimpice
în rândul elevilor, studenților și cadrelor didactice, a spiritului de
toleranță și fairplay, a măsurilor împotriva violenței și dopajului,
se vor urmări:
a) înființarea în toate județele a filialelor Academiei Olimpice
Române, în conformitate cu statutul și regulamentul acesteia;
b) susținerea de către Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului și Agenția Națională pentru Sport a activității filialelor
Academiei Olimpice Române constituite la nivelul județelor;
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(CNOPJ) și acordă burse olimpice juniorilor cu calități deosebite
care nu se pot integra în CNOPJ.
Elaborarea și aplicarea legislației

Art. 42. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului,
Agenția Națională pentru Sport și Comitetul Olimpic și Sportiv
Român se vor susține reciproc în inițierea și realizarea de acțiuni
privind aplicarea legislației în materie, elaborarea și promovarea
de noi acte normative care să asigure armonizarea normelor ce
reglementează educația fizică, sportul școlar și universitar,
sportul de performanță cu alte norme incidente, atât pe plan
național, cât și internațional.
Dispoziții finale
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Art. 43. — (1) În vederea coordonării, supravegherii și
analizei periodice a acțiunilor cuprinse în prezentul protocol, cele
trei instituții constituie Comisia mixtă națională, formată din
reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,
ai Agenției Naționale pentru Sport și ai Comitetului Olimpic și
Sportiv Român, nominalizați de conducerea instituțiilor
semnatare.
(2) În vederea punerii în aplicare a protocolului la nivel
teritorial, se constituie comisia mixtă județeană, respectiv a
municipiului București, formată din reprezentanți ai instituțiilor
din subordinea părților semnatare, după cum urmează:
a) Reprezentanți ai Ministerului Educației, Cercetării și
Tineretului pot fi: inspectorul școlar general, inspectorul școlar
de educație fizică și sport, inspectorul școlar responsabil cu
activitatea educativă, inspectorul școlar pentru învățământul
preșcolar, inspectorul școlar pentru învățământul primar,
directorul unei unități de învățământ cu program sportiv integrat
sau suplimentar, decanii facultăților de educație fizică și sport
sau, după caz, șefii de catedră, directorul Clubului Sportiv
Universitar.
b) Reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Sport pot fi:
directorul direcției pentru sport județene/a municipiului București,
directorul clubului sportiv din subordinea Agenției Naționale
pentru Sport, inspectorul de specialitate din cadrul Direcției
pentru sport.
c) Reprezentantul Comitetului Olimpic și Sportiv Român
poate fi: directorul filialei județene a Academiei Olimpice
Române, altă persoană desemnată de Comitetul Olimpic și
Sportiv Român.
Art. 44. — Termenul de constituire a Comisiei mixte naționale
și a comisiilor mixte județene, respectiv a municipiului București,
este de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului
protocol.
Art. 45. — Comisia mixtă județeană se întrunește trimestrial
sau ori de câte ori este nevoie.
Art. 46. — Comisia mixtă națională se întrunește semestrial
sau ori de câte ori este nevoie. În fiecare an cel puțin una dintre
ședințele Comisiei mixte naționale se desfășoară în prezența
ministrului educației, cercetării și tineretului, președintelui
Agenției Naționale pentru Sport și președintelui Comitetului
Olimpic și Sportiv Român.
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c) organizarea, în fiecare unitate și instituție de învățământ,
a cercurilor olimpice care să susțină activitatea educativă în
fiecare asociație sportivă școlară și universitară;
d) organizarea și susținerea financiară, de către Comitetul
Olimpic și Sportiv Român, a unor tabere de instruire și informare
olimpică, la care să participe cadre didactice din unitățile,
instituțiile și structurile sportive din învățământul preuniversitar și
universitar;
e) creșterea rolului și ponderii activităților educative din
domeniul educației fizice și sportului în cadrul programelor
educative promovate în fiecare unitate de învățământ;
f) organizarea, desfășurarea și finalizarea concursurilor
naționale pe teme olimpice: concursul de artă plastică „Jocurile
olimpice în imaginația copiilor”, concursul de literatură cu
tematică olimpică și altele.
Art. 35. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
colaborează cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român în scopul
organizării tuturor acțiunilor de educație olimpică pe care
Academia Olimpică Română și Departamentul educație
olimpică, sport școlar și universitar din cadrul Comitetului
Olimpic și Sportiv Român le inițiază și le susțin în învățământul
preuniversitar și universitar.
Art. 36. — În vederea punerii în aplicare a Programului
național „Educația pentru sănătate în școala românească”, a
„Programului național de promovare a toleranței și fair-play-ului
prin sport”, a „Programului național privind combaterea violenței
și a dopajului în sport” și a Programului național „Mișcare pentru
sănătate”, Agenția Națională pentru Sport și Ministerul Educației,
Cercetării și Tineretului colaborează la organizarea și derularea
acestora.
Art. 37. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
urmărește introducerea în cadrul orelor de educație civică, de
educație fizică și sport, de consiliere și orientare, al altor
discipline de învățământ sau în cadrul activităților educative
extrașcolare a unor teme referitoare la toleranță și fair-play,
dopaj și violență în sport. O atenție specială va fi acordată, în
acest sens, elevilor din clasele I—IV, precum și elevilor din
școlile și liceele cu program sportiv.
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Art. 38. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
asigură din punct de vedere financiar organizarea și
desfășurarea competițiilor școlare și universitare.
Art. 39. — Pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță
prevăzute în Strategia generală de organizare și dezvoltare a
activității de educație fizică și sport din România pe perioada
2005—2008 și în perspectiva ciclului olimpic 2009—2012,
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Agenția Națională
pentru Sport vor asigura pentru structurile sportive din subordine
finanțarea, în limita bugetului acordat, a activității sportive de
pregătire și participare în campionatele naționale, pe bază de
programe și criterii de eficiență, cum ar fi: volumul activității și
specificul ramurilor de sport; numărul de grupe, secții, clase
participante în sistemul competițional; rezultatele în competiții;
numărul sportivilor promovați în centrele naționale olimpice,
loturile naționale și olimpice, numărul și specificul bazelor
sportive proprii.
Art. 40. — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
asigură, în condițiile legii și în limita bugetului acordat,
susținerea financiară corespunzătoare a activității structurilor
sportive din sistemul de învățământ, școli și licee cu program
sportiv, clase cu program sportiv de pe lângă unitățile de
învățământ cu alt profil, secții de club sportiv școlar, cluburi
sportive școlare independente, precum și centre naționale de
excelență.
Art. 41. — Comitetul Olimpic și Sportiv Român continuă
finanțarea centrelor naționale olimpice de pregătire a juniorilor

Durata protocolului

Art. 47. — Prezentul protocol intră în vigoare la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea I, și este valabil până la
data de 31 decembrie 2012.
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A C TE A L E CASEI NAȚION ALE DE ASI G URĂRI DE SĂNĂ TAT E
CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ORDIN
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind rambursarea și recuperarea
cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale
cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte,
aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 122/2007
Având în vedere art. 236 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările
ulterioare, și Referatul de aprobare al Serviciului relații internaționale din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 67
din 13 august 2007,
în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 972/2006,
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președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I. – Normele metodologice privind rambursarea și de Asigurări de Sănătate în situația în care furnizorul se află în
recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală relații contractuale cu aceasta.”
acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în
2. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce un nou
domeniul sănătății la care România este parte, aprobate prin alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
„(11) În cazul în care cetățeanul străin a beneficiat pe teritoriul
nr. 122/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, României de servicii medicale oferite de un furnizor de astfel de
nr. 251 din 16 aprilie 2007, se modifică și se completează după servicii, aflat în relații contractuale cu Casa Națională de
Asigurări de Sănătate, decontarea acestor servicii se va face
cum urmează:
din bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, iar
1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
administrarea bazei de date în acest caz se va face de Casa
„Art. 2. – Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea Națională de Asigurări de Sănătate, care solicită ulterior
serviciilor medicale persoanelor asigurate în sistemul de instituțiilor competente din statele din care provin cetățenii străini
asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul rambursarea cheltuielilor în conformitate cu prevederile
altor state, în baza documentelor internaționale cu prevederi în documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății
domeniul sănătății, precum și recuperarea sumelor plătite la care România este parte.”
furnizorilor de servicii medicale cu care Casa Națională de
3. Partea introductivă a literei b) de la punctul 2 din
Asigurări de Sănătate sau casele de asigurări de sănătate se anexă se modifică și va avea următorul cuprins:
află în relații contractuale pentru serviciile oferite cetățenilor
„b) la casele de asigurări de sănătate și Casa Națională de
statelor cu care România are încheiate documente Asigurări de Sănătate atunci când furnizorii de servicii medicale
internaționale cu prevederi în domeniul sănătății sunt realizate se află în relații contractuale cu aceasta”.
de casele de asigurări de sănătate prin intermediul Casei
Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
Naționale de Asigurări de Sănătate și, respectiv, Casa Națională României, Partea I.
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea
București, 13 august 2007.
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