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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
în semn de apreciere pentru rezultatele obținute la Campionatele Europene
de Judo de la Tbilisi — 2009, pentru dăruirea și profesionalismul puse în slujba
afirmării sportului românesc pe plan internațional,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art.1. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv, clasa a II-a, domnului Brata
Daniel, sportiv.
Art. 2. — Se conferă Medalia Meritul Sportiv, clasa a III-a, domnului Morar
Emil, antrenor.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 octombrie 2009.
Nr. 1.589.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
în grad de Comandor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,
cu ocazia aniversării a 150 de ani de la înființare, în semn de apreciere
deosebită pentru întreaga activitate desfășurată de personalul unității,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor,
categoria H „Cercetare științifică”, Direcției topografice militare.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 octombrie 2009.
Nr. 1.590.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naționale,
în semn de apreciere deosebită a activității profesionale, precum și pentru
sprijinul constant acordat României de specialiști americani,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Cavaler
persoanei prevăzute în anexa* care face parte integrantă din prezentul decret.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 28 octombrie 2009.
Nr. 1.591.
* Anexa se comunică instituțiilor interesate.

HOTĂRÂRI ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

H O T Ă R Â R E A Nr. 21
din 29 octombrie 2009

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor
la alegerile pentru Președintele României din anul 2009
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Patricia Marilena Ionea

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

La data de 28 octombrie 2009 a fost înregistrată la Curtea
Constituțională contestația formulată de domnul Adrian
Munteanu împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 17/D
din 21 octombrie 2009 privind înregistrarea candidaturii
domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Președintele
României din anul 2009.
Contestația
formează
obiectul
Dosarului
Curții
Constituționale nr. 7.927F/2009, transmisă de Biroul Electoral
Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituțională cu
nr. J6.008 din 28 octombrie 2009.
În temeiul dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. 30
alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui
României, contestațiile se soluționează fără înștiințarea părților,
cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza
sesizării și a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea contestației, domnul Adrian Munteanu susține
că propunerea de candidatură a domnului Kelemen Hunor la
funcția de Președinte al României nu ar trebui înregistrată sau

ar trebui amânată, întrucât Uniunea Democrată Maghiară din
România nu întrunește cerințele impuse de lege pentru a putea
propune candidați la alegerile pentru funcția de Președinte al
României, nefiind partid politic. De asemenea, arată că
propunerea de candidatură conține declarații neconforme cu
realitatea prin care se încearcă acoperirea tuturor condițiilor
legale.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a contestației, ca fiind tardiv introdusă, deoarece a
fost depusă la Curtea Constituțională cu depășirea termenului
prevăzut de dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004.
C U R T E A,

examinând contestația în raport cu prevederile Legii
nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, văzând
concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum și
documentele aflate la dosar, reține următoarele:
Potrivit dispozițiilor art. 146 lit. f) din Constituție, ale art. 37 și
38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea
Curții Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum și celor ale
art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Președintelui României, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu
modificările și completările ulterioare, Curtea Constituțională
este competentă să soluționeze contestația împotriva Deciziei
Biroului Electoral Central nr. 17/D din 21 octombrie 2009 privind
înregistrarea candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile
pentru Președintele României din anul 2009.
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Examinând contestația, Curtea constată că, potrivit
dispozițiilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, „În cel mult
24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2),
[...] candidații, partidele politice, organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele
electorale și alegătorii pot contesta înregistrarea sau
respingerea înregistrării candidaturilor [...]. Contestațiile se fac în
scris și se depun la Curtea Constituțională.”, iar, în conformitate
cu dispozițiile art. 11 alin. (2) din același act normativ,
„Înregistrarea și respingerea înregistrării candidaturilor de către
Biroul Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult
48 de ore de la depunerea acestora.”
Așa cum rezultă din actele dosarului, Uniunea Democrată
Maghiară din România a depus la Biroul Electoral Central, la

data de 20 octombrie 2009, cererea de înregistrare a
candidaturii domnului Kelemen Hunor, candidatură înregistrată
prin Decizia Biroului Electoral Central nr. 17/D din 21 octombrie
2009, iar împotriva acestei înregistrări domnul Adrian Munteanu
a depus contestație la Curtea Constituțională la data de
28 octombrie 2009, după expirarea termenului de 24 de ore
prevăzut de art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004.
Față de prevederile de lege citate și situația mai sus arătată,
Curtea constată ca fiind tardiv introdusă contestația formulată
de domnul Adrian Munteanu împotriva deciziei Biroului Electoral
Central privind înregistrarea candidaturii domnului Kelemen
Hunor și urmează a o respinge ca atare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituție, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 și 38 din Legea
nr. 47/1992, precum și al art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge contestația formulată de domnul Adrian Munteanu împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 17/D din
21 octombrie 2009 privind înregistrarea candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Președintele României din
anul 2009.
Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

H O T Ă R Â R E A Nr. 22
din 29 octombrie 2009

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană
la alegerile pentru Președintele României din anul 2009
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Oana Cristina Puică

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

La data de 28 octombrie 2009 a fost înregistrată la Curtea
Constituțională contestația formulată de domnul Ștefan Diță
împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 21/D din
22 octombrie 2009 privind înregistrarea candidaturii domnului
Mircea-Dan Geoană la alegerile pentru Președintele României
din anul 2009.
Contestația
formează
obiectul
Dosarului
Curții
Constituționale nr. 7.928F/2009, la care au fost atașate
propunerea de candidatură a domnului Mircea-Dan Geoană,
împreună cu decizia contestată, transmise de Biroul Electoral
Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituțională cu
nr. J5.841 din 22 octombrie 2009.
În temeiul dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. 30
alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui
României, contestațiile se soluționează fără înștiințarea părților,
cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza
sesizării și a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestației, domnul Ștefan Diță își exprimă o
serie de nemulțumiri referitoare la modul de funcționare a
sistemului judiciar, respectiv la activitatea desfășurată de anumiți
magistrați într-o serie de cauze care le-au revenit spre
soluționare. În acest sens, arată că formulează contestație
împotriva înregistrării candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană
„pe fondul Dosarului penal politic cu nr. 456/228/2008 al
Judecătoriei Făurei, județul Brăila, cât și pe fondul Dosarului
înregistrat sub nr. 1/11.342/1.154 din 14 aprilie 2009 la Consiliul
Superior al Magistraturii, care dosar a fost transmis pentru
verificare la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați”.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a contestației, ca fiind tardiv introdusă, deoarece a
fost depusă la Curtea Constituțională cu depășirea termenului
prevăzut de dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004.
C U R T E A,

examinând contestația în raport cu prevederile Legii
nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, văzând
concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum și
documentele aflate la dosar, reține următoarele:
Potrivit dispozițiilor art. 146 lit. f) din Constituție, ale art. 37 și
38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea
Curții Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum și celor ale
art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Președintelui României, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu
modificările și completările ulterioare, Curtea Constituțională
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este competentă să soluționeze contestația împotriva Deciziei
Biroului Electoral Central nr. 21/D din 22 octombrie 2009 privind
înregistrarea candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană la
alegerile pentru Președintele României din anul 2009.
Examinând contestația, Curtea constată următoarele:
Potrivit dispozițiilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004,
„În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la
art. 11 alin. (2), [...] candidații, partidele politice, organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice,
alianțele electorale și alegătorii pot contesta înregistrarea sau
respingerea înregistrării candidaturilor [...]. Contestațiile se fac în
scris și se depun la Curtea Constituțională.”, iar, în conformitate
cu dispozițiile art. 11 alin. (2) din același act normativ,
„Înregistrarea și respingerea înregistrării candidaturilor de către
Biroul Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult
48 de ore de la depunerea acestora”.
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Așa cum rezultă din actele dosarului, Alianța Politică
PSD+PC a depus la Biroul Electoral Central, la 21 octombrie
2009, propunerea de înregistrare a candidaturii domnului
Mircea-Dan Geoană, candidatură înregistrată prin Decizia
Biroului Electoral Central nr. 21/D din 22 octombrie 2009, iar
împotriva acestei înregistrări domnul Ștefan Diță a transmis
contestație, prin poștă, la 26 octombrie 2009, la Biroul Electoral
Central, după expirarea termenului de 24 de ore prevăzut de
art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, contestație care a fost
înregistrată la Curtea Constituțională la 28 octombrie 2009.
Față de prevederile de lege citate și situația mai sus arătată,
Curtea constată ca fiind tardiv introdusă contestația formulată
de domnul Ștefan Diță împotriva deciziei Biroului Electoral
Central privind înregistrarea candidaturii domnului Mircea-Dan
Geoană și urmează a o respinge ca atare.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituție, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 și 38 din Legea
nr. 47/1992, precum și al art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge contestația formulată de domnul Ștefan Diță împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 21/D din 22 octombrie
2009 privind înregistrarea candidaturii domnului Mircea-Dan Geoană la alegerile pentru Președintele României din anul 2009.
Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puică
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

H O T Ă R Â R E A Nr. 23
din 29 octombrie 2009

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului George-Crin-Laurențiu Antonescu
la alegerile pentru Președintele României din anul 2009
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Claudia-Margareta Krupenschi

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

La data de 28 octombrie 2009 a fost înregistrată la Curtea
Constituțională contestația formulată de domnul Ștefan Diță
împotriva înregistrării candidaturii domnului George-CrinLaurențiu Antonescu la alegerile pentru Președintele României
din anul 2009.
Contestația
formează
obiectul
Dosarului
Curții
Constituționale nr. 7.929F/2009, fiind transmisă de Biroul
Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea
Constituțională cu nr. J6.010 din 28 octombrie 2009.
În temeiul dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. 30
alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui
României, contestațiile se soluționează fără înștiințarea părților,

cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza
sesizării și a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea contestației formulate, domnul Ștefan Diță își
exprimă nemulțumirile față de modul de funcționare a sistemului
administrației publice locale și a sistemului judiciar. În acest
sens, indică o serie de acte administrative emise de Instituția
Prefectului județului Brăila, precum și hotărâri judecătorești
pronunțate în cauze în care a avut calitatea de parte, toate
acestea fiind apreciate de contestator ca fiind acte lovite de
nulitate, emise în mod abuziv, cu rea-credință și pentru
inducerea sa în eroare.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a contestației, considerând, față de termenele
prevăzute de art. 11 alin. (2) și art. 112 alin. (1) din Legea
nr. 370/2004, că aceasta a fost tardiv introdusă.
C U R T E A,

examinând contestația în raport cu prevederile Legii
nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, văzând
concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum și
documentele aflate la dosar, reține următoarele:
Potrivit dispozițiilor art. 146 lit. f) din Constituție, ale art. 37 și
38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum și celor ale
art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Președintelui României, publicată în Monitorul Oficial al
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României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu
modificările și completările ulterioare, Curtea Constituțională
este competentă să soluționeze contestația privind înregistrarea
candidaturii domnului George-Crin-Laurențiu Antonescu pentru
funcția de Președinte al României.
Examinând contestația, Curtea constată că, potrivit art. 11
alin. (2) din Legea nr. 370/2004, în termen de cel mult 48 de ore
de la depunerea candidaturilor la funcția de Președinte al
României, Biroul Electoral Central decide în sensul înregistrării
sau respingerii înregistrării acestora. Prevederile art. 112 alin. (1)
din aceeași lege dau dreptul candidaților, partidelor politice,
organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale,
alianțelor politice, alianțelor electorale și alegătorilor de a
contesta
înregistrarea
sau
respingerea
înregistrării
candidaturilor. Contestațiile pot fi formulate în cel mult 24 de ore

de la expirarea termenului prevăzut de art. 11 alin. (2) din
aceeași lege.
Biroul Electoral Central a decis înregistrarea candidaturii
domnului George-Crin-Laurențiu Antonescu pe data de
17 octombrie 2009. Contestația formulată de domnul Ștefan Diță
împotriva înregistrării candidaturii domnului George-CrinLaurențiu Antonescu la alegerile pentru Președintele României
din anul 2009 a fost înregistrată la Biroul Electoral Central pe
data de 28 octombrie 2009, fiind transmisă Curții Constituționale
în aceeași zi.
Față de aceste aspecte, Curtea constată că a fost tardiv
introdusă contestația formulată de domnul Ștefan Diță, fiind
depășit termenul în care Legea nr. 370/2004 permite depunerea
acestui tip de contestații.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituție, al art. 11 alin. (1) lit. B. a), al art. 37 și 38 din Legea
nr. 47/1992, precum și al art. 112 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge contestația formulată de domnul Ștefan Diță privind înregistrarea candidaturii domnului George-Crin-Laurențiu
Antonescu la alegerile pentru Președintele României din anul 2009.
Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 418/2009
privind stabilirea atribuțiilor domnului Izină Ionel,
inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere cererea domnului Izină Ionel, inspector guvernamental, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului
sub nr. 20/20.536/D.N.A. din 26 octombrie 2009, precum și prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu
modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Articolul unic din Decizia primului-ministru
nr. 418/2009 privind stabilirea atribuțiilor domnului Izină Ionel,
inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al
Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 209 din 1 aprilie 2009, se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei decizii, domnul Izină Ionel, inspector guvernamental în
cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să
îndeplinească, la nivelul județului Giurgiu, atribuții ce intră în
sfera de competență a Ministerului Administrației și Internelor.
Fișa de descriere a atribuțiilor și responsabilităților și a modului

de raportare a activității desfășurate se stabilește prin ordin al
ministrului administrației și internelor. Plata drepturilor salariale
ale inspectorului guvernamental și a celorlalte drepturi aferente
se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în
condițiile legii, pe bază de pontaj și raport bilunar de urmărire a
indicatorilor punctuali ai activității pe care o desfășoară în
teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite și/sau de
reprezentantul Ministerului Administrației și Internelor la nivelul
județului unde își desfășoară activitatea. Evaluarea anuală se
realizează, în condițiile legii, pe baza raportărilor realizate în
urma activității desfășurate.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 29 octombrie 2009.
Nr. 747.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenției Naționale a Medicamentului
Văzând Referatul de aprobare nr. AV.832/2009, întocmit de Direcția generală strategii și politica medicamentului din cadrul
Ministerului Sănătății,
având în vedere art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea
Agenției Naționale a Medicamentului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și
completările ulterioare,
ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă structura organizatorică a Agenției
Naționale a Medicamentului, conform anexei care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 948/2009 pentru
aprobarea structurii organizatorice a Agenției Naționale a

Medicamentului, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 537 din 3 august 2009.
Art. 3. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului
Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului vor duce la
îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul sănătății, interimar,
Cristian-Anton Irimie,
secretar de stat
București, 26 octombrie 2009.
Nr. 1.345.
ANEXĂ*)

S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C Ă

a Agenției Naționale a Medicamentului

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 50/2004
privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe nr. A.V. 887 din
27 octombrie 2009,
având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în
străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu
modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului sănătății nr. 50/2004 privind
metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru
tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc trei noi
alineate, alineatele (7), (8) și (9), cu următorul cuprins:
„(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării
prezentului ordin, președinții comisiilor de specialitate teritoriale
sunt obligați să se prezinte la Direcția generală de sănătate
publică, asistență medicală și programe din cadrul Ministerului
Sănătății pentru analizarea tuturor proceselor-verbale medicale
întocmite și care nu au fost aprobate până la data publicării
prezentului ordin, în vederea stabilirii punctajului corespunzător
fiecărui bolnav în condițiile prezentului ordin.
(8) Ca urmare a analizării proceselor-verbale medicale
conform prevederilor alin. (7), președinții comisiilor de
specialitate teritoriale sunt obligați să întocmească o situație
centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.
(9) În situații temeinic justificate din punct de vedere medical,
care necesită aprobarea solicitării în regim de urgență, comisiile
de specialitate teritoriale care recomandă trimiterea bolnavului
pentru tratament în străinătate sunt obligate să menționeze
această situație în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit,
precum și să precizeze, în scris, motivele medicale care au stat
la baza acestei recomandări.”
2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Solicitările de trimitere a bolnavilor pentru
tratament medical în străinătate se aprobă, ca urmare a
analizării acestora, de către o comisie constituită la nivelul
Ministerului Sănătății, formată din:
a) secretarul de stat care coordonează activitatea Direcției
generale de sănătate publică, asistență medicală și programe,
în calitate de președinte al comisiei;
b) 2 reprezentanți ai Direcției generale de sănătate publică,
asistență medicală și programe, dintre care unul va avea
calitatea de secretar al comisiei;
c) un reprezentant al Direcției generale buget și credite
externe;
d) un reprezentant al Direcției legislative și asistență juridică.
(2) Componența nominală a comisiei prevăzute la alin. (1)
se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.
(3) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligația să se
întrunească în primele 5 zile ale fiecărei luni, precum și ori de
câte ori este nevoie, în vederea analizării solicitărilor transmise
în condițiile prezentului ordin.
(4) La finalul fiecărei întâlniri, ca urmare analizării solicitărilor
depuse, comisia prevăzută la alin. (1) are obligația să

întocmească un proces-verbal, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 9, care este semnat de membrii prezenți ai acesteia.
(5) În cazul în care solicitările de finanțare a tratamentelor în
străinătate depășesc fondurile stabilite lunar cu această
destinație, comisia constituita la nivelul Ministerului Sănătății
aprobă finanțarea tratamentului în străinătate pe baza
următoarelor criterii de prioritate:
a) riscul vital estimat în lipsa tratamentului:
— risc major (mare) = 10 puncte;
— risc mediu = 5 puncte;
— risc scăzut (mic) = 0 puncte;
b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:
— foarte mare (recuperare totală) = 10 puncte;
— satisfăcător (recuperare parțială) = 5 puncte;
— nesatisfăcător (fără beneficii evidente) = 0 puncte;
c) beneficiul tratamentului estimat pentru societate:
— reintegrare socială și reinserție profesională totală =
10 puncte;
— reintegrare socială și reinserție profesională parțială =
5 puncte;
— fără reintegrare socială și reinserție profesională =
0 puncte;
d) vârsta pacientului:
— 0—26 de ani = 10 puncte;
— 27—60 de ani = 5 puncte;
— peste 60 de ani = 0 puncte.
(6) După stabilirea, de către comisiile de specialitate
teritoriale, a punctajului total pentru fiecare bolnav, calculat prin
însumarea punctajelor acordate conform prevederilor alin. (5),
comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății determină
punctajul total final corespunzător fiecărui bolnav prin aplicarea
următoarelor criterii suplimentare:
a) costul estimat al tratamentului solicitat:
— sub 25.000 lei = 20 puncte;
— 25.000—50.000 lei = 15 puncte;
— 50.000—75.000 lei = 10 puncte;
— 75.000—100.000 lei = 5 puncte;
— peste 100.000 lei = 0 puncte;
b) perioada de timp care a trecut de la data înregistrării
solicitării la nivelul Direcției generale de sănătate publică,
asistență medicală și programe, calculată începând cu data de
la care dosarul transmis este complet și îndeplinește toate
condițiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin:
— sub 1 lună = 0 puncte;
— 1 lună—3 luni = 5 puncte;
— 3 luni—6 luni = 10 puncte;
— 6 luni—12 luni = 15 puncte;
— peste 12 luni = 20 puncte.
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(7) Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul
procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru
tratament în străinătate nivelul de prioritate «Urgență medicală»,
criteriile suplimentare nu se aplică.
(8) Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății
determină punctajul total final, pentru fiecare bolnav, prin
însumarea punctajului total consemnat în procesul-verbal
medical întocmit de către comisiile de specialitate teritoriale și
punctajele acordate la criteriile suplimentare prevăzute la
alin. (6).
(9) Comisia aprobă solicitările care îndeplinesc toate
condițiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin, în limita
fondurilor stabilite lunar cu această destinație și în ordinea
descrescătoare a punctajelor totale finale obținute în condițiile
prezentului ordin.

(10) În situația în care ca urmare a aplicării criteriilor
prevăzute la alin. (5) și (6) se obțin punctaje totale finale egale,
au prioritate bolnavii cu risc vital major în lipsa tratamentului.”
3. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa
nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
4. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa
nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
5. După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexele
nr. 8 și 9, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 3 și 4, care
fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului
Sănătății, direcțiile de sănătate publică, precum și persoanele
nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul sănătății, interimar,
Cristian-Anton Irimie,
secretar de stat
București, 27 octombrie 2009.
Nr. 1.352.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 50/2004)

PROCES-VERBAL MEDICAL

pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de.............
Membrii Comisiei medicale de specialitate:
1. ......................................................................................................................................................., președintele comisiei;
2. ............................................................................................................................................................................, membru;
3. ............................................................................................................................................................................, membru;
4. ............................................................................................................................................................................, membru;
5. ............................................................................................................................................................................, membru.
În conformitate cu prevederile ..................................................................., ne-am întrunit în comisie și am examinat
bolnavul/bolnava .............................................................., având ocupația .........................................., buletin/carte de identitate
seria .......... nr. ..........., domiciliat/domiciliată în ................................................., telefon ......................................, stabilind
următoarele:
Concluzii
1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivă, boli asociate etc.):
....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
2. Tratamentul efectuat până în prezent în țară:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate:
a) locul ...................................................................................................................................................................................;
b) perioada ............................................................................................................................................................................;
c) în ce a constat tratamentul
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
d) beneficiul pentru bolnav al tratamentului efectuat până în prezent în străinătate
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
4. Starea actuală a afecțiunii:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în țară:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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6. Motivația completă pentru care pacientul nu beneficiază de tratament în țară (de exemplu, lipsa dotării necesare, alte
motivații):
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
7. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale):
a) tipul tratamentului (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: intervenție chirurgicală, protezare, continuare
tratament etc.)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
b) clinicile recomandate
(Se vor menționa, obligatoriu, minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratamentul în străinătate, inclusiv datele
de contact ale acestora: țara, orașul, telefon, fax)
• clinica 1 .....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
• clinica 2 ................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
• clinica 3 ...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
c) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat ............................................................................
....................................................................................................................................................................................................
d) dacă bolnavul are nevoie de însoțitor — motivare ..............................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
8. Estimarea riscului vital legat de evoluția bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate:
a) risc major (mare) .............................................................................................................................................. 10 puncte;
b) risc mediu ......................................................................................................................................................... 5 puncte;
c) risc scăzut (mic) ................................................................................................................................................ 0 puncte.
9. Estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat în străinătate:
a) foarte mare (recuperare totală) ........................................................................................................................ 10 puncte;
b) satisfăcător (recuperare parțială) ..................................................................................................................... 5 puncte;
c) nesatisfăcător (fără beneficii evidente) ............................................................................................................. 0 puncte.
10. Estimarea beneficiului pentru societate al tratamentului recomandat în străinătate:
a) reintegrare socială și reinserție profesională totală ......................................................................................... 10 puncte;
b) reintegrare socială și reinserție profesională parțială ......................................................................................... 5 puncte;
c) fără reintegrare socială și reinserție profesională ............................................................................................. 0 puncte.
11. Vârsta pacientului:
a) 0—26 de ani ......................................................................................................................................................... 10 puncte;
b) 27—60 de ani ....................................................................................................................................................... 5 puncte;
c) peste 60 de ani .................................................................................................................................................... 0 puncte.
PUNCTAJ TOTAL:

(reprezentând suma punctajelor acordate la criteriile 8, 9, 10 și 11) =....................puncte
Nivel de prioritate:
A. Urgență medicală, din următoarele motive medicale:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
B. Procedura curentă:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Semnăturile membrilor comisiei:
1. .............................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................................................................
Președinte,
...............................
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 50/2004)

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ........................................

..................................................
(adresă, telefon, fax)

Nr. ............./.............
Către:
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Direcția generală de sănătate publică, asistență medicală și programe
Vă trimitem alăturat dosarul medical al pacientului .................................., cu diagnosticul ......................................................,
care are recomandarea Comisiei medicale de ........................................................................... pentru trimiterea la tratament medical
în ...............................................................,
având:
PUNCTAJ TOTAL de ..................................................................... puncte, în vederea efectuării ...................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Vă rugăm să analizați și să dispuneți finanțarea cu echivalentul în lei al sumei de ......................................, din care:
cheltuieli de tratament = ..................................................................... lei;
cheltuieli de spitalizare = .................................................. lei;
cheltuieli de transport = ...................................................................... lei.
Director coordonator,
...............................................
(numele în clar și semnătura)

Director coordonator adjunct financiar-contabil,
...............................................
(numele în clar și semnătura)
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 50/2004)

S I T U A Ț I E C E N T R A L I Z AT O A R E

cu privire la analiza proceselor-verbale medicale întocmite în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate
la data .....................
Estimarea riscului vital
Nr.
crt.

Numele și Diagnosticul
Vârsta
prenumele complet *

0

1

2

3

Estimarea beneficiului
pentru bolnav

Estimarea beneficiului
pentru societate

Vârsta

Major

Mediu

Scăzut

FM **

S ***

NS ****

T *****

P ******

F *******

0—26
de ani

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

27—60
de ani

peste
60 de ani

14

15

1
2
3
4
5
......
......
* Se va menționa diagnosticul așa cum este consemnat în procesul-verbal întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.
** Foarte mare (recuperare totală).
***
Satisfăcător (recuperare parțială).
****
Nesatisfăcător (fără beneficii evidente).
*****
Reintegrare socială și reinserție profesională totală.
******
Reintegrare socială și reinserție profesională parțială.
*******
Fără reintegrare socială și reinserție profesională.
NOTĂ:

Punctajul total menționat în coloana 16 se va calcula ca sumă a punctajelor acordate la următoarele criterii:
a) estimarea riscului vital legat de evoluția bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate;
b) estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat în străinătate;
c) estimarea beneficiului pentru societate al tratamentului recomandat în străinătate;
d) vârsta pacientului.
Președintele comisiei,
............................................................
(numele în clar și semnătura)

PUNCTAJ
TOTAL
16
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ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 50/2004)

PROCES-VERBAL

Nr. .............. din data .............
Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății, numită prin Ordinul ministrului sănătății nr. ............... din ...................,
a analizat următoarele solicitări de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical în străinătate:
Nr.
crt.

Numele și prenumele
bolnavului

Diagnostic
complet*

Numărul/Data
înregistrării
solicitării

0

1

2

3

PUNCTAJ
TOTAL**

4

Punctaj
pentru costul
Punctaj
estimat
pentru perioada
al tratamentului
de timp****
solicitat***
5

6

PUNCTAJ
TOTAL FINAL

Decizia
comisiei
aprobat/
neaprobat

7 = 4+5+6

8

1.
2.
...
...
* Se va menționa diagnosticul așa cum este consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.
** Se va menționa punctajul total consemnat în procesul-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate.
*** Se va menționa punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății pentru criteriul „costul estimat al tratamentului solicitat”,
în condițiile prevederilor ordinului.
**** Se va menționa punctajul acordat de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății pentru criteriul „perioada de timp care a trecut de la
data înregistrării solicitării”, în condițiile prevederilor ordinului.
NOTE:

Pentru bolnavii care au consemnat în cuprinsul procesului-verbal medical întocmit în vederea trimiterii pentru tratament
în străinătate nivelul de prioritate „Urgență medicală”, nu se aplică criteriile suplimentare și nu se completează coloanele 5 și 6.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar se păstrează la nivelul Direcției
generale de sănătate publică, asistență medicală și programe și alt exemplar de către președintele comisiei.
1. Președinte — secretar de stat:
............................................................
(numele și prenumele)

Semnătura
............................................................
2. Membri:
Reprezentantul Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe,
............................................................
(numele și prenumele)

Semnătura
............................................................
Reprezentantul Direcției generale buget și credite externe
............................................................
(numele și prenumele)

Semnătura
............................................................
Reprezentantul Direcției legislative și asistență juridică,
............................................................
(numele și prenumele)

Semnătura
............................................................
3. Secretar,
............................................................
(numele și prenumele)

Semnătura
............................................................
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MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
Constatând că părțile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaționale
enumerate mai jos,
în temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe
se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor internaționale încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
ministrul afacerilor externe, interimar, emite prezentul ordin.
Art. 1. — La data de 17 iulie 2009 a intrat în vigoare
Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii
Cehe, semnat la Praga la 22 ianuarie 2008, privind
amendamentele la Acordul dintre Guvernul României și
Guvernul Republicii Cehe pentru promovarea și protejarea
reciprocă a investițiilor, semnat la București la 8 noiembrie 1993,
ratificat prin Legea nr. 17/2009, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea l, nr. 105 din 20 februarie 2009.
Art. 2. — La data de 30 septembrie 2009 a intrat în vigoare
Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația
privind cooperarea în domeniul sănătății și medicinei, semnat la
București la 5 martie 2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 627/2008, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea l, nr. 454 din 18 iunie 2008.
Art. 3. — La data de 8 octombrie 2009 a intrat în vigoare
Înțelegerea generală de securitate între Ministerul Apărării
Naționale din România și Ministerul Apărării Naționale din
Republica Elenă privind protecția informațiilor clasificate
schimbate, semnat la București la 13 iunie 2003, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 944/2003, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.628 din 2 septembrie 2003.
Art. 4. — La data de 1 mai 2009 a intrat în vigoare
Amendamentul, semnat la București la 11 iulie 2008, la Acordul
dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze
privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la
24 octombrie 1998, ratificat prin Legea nr. 111/2009, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 276 din
28 aprilie 2009.
Art. 5. — La data de 29 aprilie 2009 a intrat în vigoare
Acordul de reglementare a datoriei dintre Guvernul României și
Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008,
ratificat prin Legea nr. 95/2009, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea l, nr. 258 din 17 aprilie 2009.
Art. 6. — La data de 10 iulie 2008 a intrat în vigoare Acordul
dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Mozambic
privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic către
România, semnat la București la 21 mai 2007, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 971/2007, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea l, nr. 598 din 30 august 2007.
Art. 7. — La data de 1 octombrie 2009 a intrat în vigoare
Acordul de securitate dintre Guvernul României și Guvernul
Regatului Norvegiei privind protecția reciprocă a informațiilor

clasificate, semnat la București la 29 mai 2008, ratificat prin
Legea nr. 279/2009, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea l, nr. 518 din 28 iulie 2009.
Art. 8. — La data de 1 iunie 2009 a intrat în vigoare Acordul
dintre România și Republica Portugheză în domeniul securității
sociale, semnat la București la 1 august 2006, ratificat prin
Legea nr. 327/2007, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea l, nr. 819 din 30 noiembrie 2007.
Art. 9. — La data de 25 iunie 2009 a intrat în vigoare Acordul
dintre Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind
cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la
un reactor de cercetare în Federația Rusă, semnat la București
la 19 februarie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 664/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l,
nr. 405 din 15 iunie 2009.
Art. 10. — La data de 8 iunie 2009 a intrat în vigoare Acordul
dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia cu
privire la cooperarea economică și tehnico-științifică, semnat la
Belgrad la 24 octombrie 2008, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 591/2009, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 359 din 28 mai 2009.
Art. 11. — La data de 26 iulie 2009 a intrat în vigoare Acordul
dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Siriene
privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat
la Damasc la 24 iunie 2008, ratificat prin Legea nr. 73/2009,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din
8 aprilie 2009.
Art. 12. — La data de 18 august 2009 a intrat în vigoare
Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul României și
Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul
apărării, semnat la București la 9 noiembrie 2007 și la Stockholm
la 20 noiembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 164/2008,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 713 din
21 octombrie 2008.
Art. 13. — La data de 21 august 2009 a intrat în vigoare
Convenția dintre Guvernul României și Guvernul
Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital,
semnată la București la 16 iulie 2008, ratificată prin Legea
nr. 107/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l,
nr. 321 din 14 mai 2009.

Ministrul afacerilor externe,
interimar,
Cătălin Marian Predoiu

București, 21 octombrie 2009.
Nr. 1.531.
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MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

ORDIN
privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului
„Casa C-tin Rădulescu” din Calea Griviței nr. 80, sectorul 1, București
În conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,
ținând seama de Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 218/E din 24 iunie 2009,
în temeiul prevederilor art. 19 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările
ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii,
Cultelor și Patrimoniului Național,
ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Imobilul „Casa C-tin Rădulescu” din Calea
Griviței nr. 80, sectorul 1, București, având regimul juridic de
monument istoric, grupa B, cod B-II-m-B-18876, se declasează
parțial.
(2) Se menține regimul de monument istoric pentru fațadele
dinspre Calea Griviței și str. Buzești.

Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural
Național a Municipiului București va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării
prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național,
Theodor Paleologu
București, 24 septembrie 2009.
Nr. 2.405.

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

ORDIN
privind declasarea parțială din Lista monumentelor istorice a imobilului
„Uzinele Timpuri Noi” din Splaiul Unirii nr. 165, sectorul 3, București
În conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,
ținând seama de Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 193/E din 24 iunie 2009,
în temeiul prevederilor art. 19 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările
ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii,
Cultelor și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,
ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Imobilul „Uzinele Timpuri Noi” din Splaiul Unirii
nr. 165, sectorul 3, București, având regimul juridic de
monument istoric, grupa B, cod B-II-m-B-19823, se declasează
parțial.
(2) Se menține regimul de monument istoric pentru imobilul
„Birouri” — fostul centru de calcul.

Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural
Național a Municipiului București va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării
prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național,
Theodor Paleologu
București, 24 septembrie 2009.
Nr. 2.406.
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ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL
BIROUL ELECTORAL CENTRAL
PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2009
ȘI PENTRU REFERENDUMUL NAȚIONAL DIN 22 NOIEMBRIE 2009

HOTĂRÂRE
privind interpretarea sintagmelor „partid politic parlamentar” și „formațiune politică reprezentată
în Parlament” din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Având în vedere prevederile art. 41 alin. (2) și art. 77 alin. (4) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui
României, cu modificările și completările ulterioare, care utilizează sintagma „partid politic parlamentar”,
ținând cont de prevederile art. 78 alin. (1) lit. c), art. 79 alin. (3) și art. 713 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, cu modificările
și completările ulterioare, care utilizează sintagma „formațiuni politice reprezentate în Parlament”,
văzând dispozițiile art. 2 pct. 61 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru
modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice
locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora
prin partide politice parlamentare se înțelege partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale ce au
grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului,
în temeiul prevederilor art. 41 alin. (2), art. 77 alin. (4), art. 78 alin. (1) lit. c), art. 79 alin. (3), art. 713 alin. (3), precum și ale
art. 78 alin. (2) și (4) din Legea nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:
Art. 1. — Prin sintagmele „partid politic parlamentar” și
„formațiune politică reprezentată în Parlament” se înțelege
partidele politice și organizațiile cetățenilor aparținând

minorităților naționale ce au grup parlamentar propriu în ambele
Camere ale Parlamentului României.
Art. 2. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Biroului Electoral Central,
judecător Ana Hermina Iancu
București, 29 octombrie 2009.
Nr. 4.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ
privind nivelul ratei dobânzii de referință
a Băncii Naționale a României valabil în luna noiembrie 2009
Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii
Naționale a României și ținând seama de evoluțiile macroeconomice și monetare
recente,
Banca Națională a României h o t ă r ă ș t e:
Pentru luna noiembrie 2009, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii
Naționale a României este de 8,00% pe an.
p. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Florin Georgescu

București, 2 noiembrie 2009.
Nr. 40.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2009 —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

Monitorul Oficial, Partea I
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția Hotărâri ale Guvernului României

750
90
200
800
7.200
400
60
4
12

Zile de
apariție/
săptămână

Greutate
medie/apariție
(grame)

5
1
5
5
5
5
1
—
—

50
50
60
15
50
25
30
2.500
3.500

Valoare
(TVA 9% inclus)/lei
12 luni

800
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750

3 luni

1 lună

210

75
140
200
40
160
150
50

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.
Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.

Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:
 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.

— prin oficiile sale poștale

 ACTA LEGIS — S.R.L.

— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 021.314.63.39)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)
— Ploiești, str. Eroilor nr. 2 bis
(tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43)

 INFO EUROTRADING — S.A.
 INTERPRESS SPORT — S.R.L.
 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
 PRESS EXPRES — S.R.L.
 ZIRKON MEDIA — S.R.L.
 ART ADVERTISING — S.R.L.
 CALLIOPE — S.R.L.
 DIFSTARPRESS — S.R.L.
 CURIER PRESS — S.A.
 ROESTA — S.R.L.
 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.
 SIMPEX LOGISTIC — S.R.L.
 CIPSOFT DESIGN — S.R.L.
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