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ORDONANﬁE

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 144/2007
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale de Integritate
Av‚nd Ón vedere faptul c„ Ón cadrul Legii nr. 144/2007 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale de Integritate nu au fost prev„zute termene pentru Óndeplinirea unora dintre etapele necesare opera˛ionaliz„rii
Agen˛iei Na˛ionale de Integritate, precum ∫i faptul c„ demararea activit„˛ii acesteia trebuie realizat„ Óntr-un termen scurt,
ceea ce constituie o situa˛ie extraordinar„, a c„rei reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Legea nr. 144/2007 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale de Integritate,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 359
din 25 mai 2007, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îa) verific„ dac„ diferen˛a v„dit„ este justificat„. Œn cazul
Ón care inspectorul de integritate constat„ c„ diferen˛a nu
este justificat„, sesizeaz„ instan˛a competent„ pentru
stabilirea p„r˛ii de avere dob‚ndit„ sau a bunului
determinat dob‚ndit cu caracter nejustificat, a c„rui
confiscare o solicit„;“.
2. La articolul 4, alineatul (4) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(4) Prin diferen˛„ v„dit„, Ón sensul prezentei legi, se
Ón˛elege o diferen˛„ Óntre averea dob‚ndit„ ∫i veniturile
realizate de cel pu˛in 10.000 euro sau echivalentul Ón lei al
acesteia.“
3. La articolul 12, alineatul (2) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Personalul Agen˛iei este format din pre∫edintele
Agen˛iei, vicepre∫edintele Agen˛iei, inspectori de integritate,
func˛ionari publici ∫i personal contractual. Pre∫edintele
Agen˛iei este demnitar cu rang de secretar de stat,
vicepre∫edintele Agen˛iei este demnitar cu rang de
subsecretar de stat, iar func˛ia de inspector de integritate
este func˛ie public„ cu statut special.“
4. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îc) constat„ c„ Óntre averea dob‚ndit„ pe parcursul
exercit„rii func˛iei ∫i veniturile realizate Ón aceea∫i perioad„
exist„ o diferen˛„ v„dit„ care nu poate fi justificat„ ∫i
sesizeaz„ instan˛a competent„ pentru stabilirea p„r˛ii de
avere dob‚ndit„ sau a bunului determinat dob‚ndit cu
caracter nejustificat, a c„rui confiscare o solicit„;“.
5. La articolul 19, alineatul (1) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 19. — (1) Œn termen de 5 zile de la aprobarea
Regulamentului de desf„∫urare a concursului sau
examenului, Consiliul Na˛ional de Integritate va face public„
declan∫area procedurii de selec˛ie a pre∫edintelui sau
vicepre∫edintelui, prin publicarea unui anun˛ pe pagina de
internet a Agen˛iei, Ón cel pu˛in 3 ziare cu acoperire
na˛ional„ ∫i Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a.
Finan˛area cheltuielilor ocazionate de organizarea ∫i
desf„∫urarea primului concurs sau examen Ón vederea
numirii pre∫edintelui ∫i vicepre∫edintelui Agen˛iei se va

asigura de c„tre Guvern, prin Secretariatul General al
acestuia.“
6. La articolul 21, alineatele (2), (8) ∫i (10) se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
î(2) Regulamentul de desf„∫urare a concursului sau
examenului se aprob„ prin hot„r‚re a Consiliului Na˛ional
de Integritate ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, ∫i pe pagina de internet a Agen˛iei, Ón termen de
15 zile de la constituirea Consiliului.
................................................................................................
(8) Candida˛ii care au ob˛inut punctajul minim prev„zut
la alin. (6) vor sus˛ine un interviu Ón fa˛a Consiliului
Na˛ional de Integritate Ón termen de 5 zile de la
solu˛ionarea contesta˛iilor.
................................................................................................
(10) Œn cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor,
comisia de organizare a concursului va solicita Consiliului
Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii s„ verifice ∫i
s„ comunice acesteia apartenen˛a sau colaborarea
candida˛ilor cu serviciile de informa˛ii Ónainte de anul 1990.
Rezultatele verific„rilor se ata∫eaz„ la dosarul candidatului.“
7. La articolul 23, alineatul (1) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 23. — (1) Œn termen de 5 zile de la validarea
concursului sau examenului pre∫edintele ∫i vicepre∫edintele
Agen˛iei depun Ón fa˛a Senatului urm„torul jur„m‚nt: «Jur
s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r drepturile ∫i
libert„˛ile fundamentale ale persoanei, s„-mi Óndeplinesc
atribu˛iile cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire. A∫a s„-mi ajute
Dumnezeu!» sau, dup„ caz, rostesc urm„toarea formul„:
«M„ oblig s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r drepturile
∫i libert„˛ile fundamentale ale persoanei, s„-mi Óndeplinesc
atribu˛iile cu onoare, con∫tiin˛„ ∫i f„r„ p„rtinire.» Referirea la
divinitate nu este obligatorie.“
8. La articolul 34, dup„ alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Entit„˛ile prev„zute la alin. (1) Ó∫i vor desemna
reprezentan˛ii Ón Consiliu Ón termen de 20 de zile de la
data intr„rii Ón vigoare a legii. Consiliul este valabil
constituit dac„ sunt desemna˛i cel pu˛in jum„tate plus unu
dintre membri de c„tre entit„˛ile prev„zute la alin. (1).“
9. La articolul 34, alineatele (2) ∫i (3) se modific„ ∫i vor
avea urm„torul cuprins:
î(2) Entit„˛ile prev„zute la alin. (1) vor desemna Ón mod
corespunz„tor c‚te un supleant.
(3) Œn termen de 5 zile de la desemnarea de c„tre
entit„˛ile prev„zute la alin. (1) a membrilor Consiliului,
Senatul convoac„ ∫edin˛a de constituire a Consiliului.
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™edin˛a este legal constituit„ dac„ particip„ cel pu˛in
jum„tate plus unu dintre membrii Consiliului.“
10. Articolul 35 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 35. — (1) Pre∫edintele Consiliului este ales dintre
membrii acestuia, prin votul secret a cel pu˛in jum„tate
plus unu dintre membri, Ón termen de 5 zile de la data
∫edin˛ei de constituire a Consiliului. Durata mandatului
acestuia este de 3 ani.
(2) Pre∫edintele Consiliului poate fi revocat prin votul
secret a cel pu˛in dou„ treimi din num„rul total al
membrilor Consiliului.“
11. La articolul 36, alineatul (3) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(3) Œn cazul persoanelor prev„zute la art. 34 alin. (1)
lit. a)—f), mandatul de membru Ónceteaz„ prin revocare de
c„tre Senat, la propunerea autorit„˛ii sau institu˛iei care l-a
desemnat, precum ∫i la pierderea calit„˛ii Ón considerarea
c„reia au fost desemnate. Œn aceste cazuri va fi desemnat
un nou membru, potrivit prevederilor art. 34.“
12. La articolul 36, dup„ alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
î(3 1 ) Prevederile art. 36 alin. (3) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i suplean˛ilor.“
13. La articolul 39 alineatul (1), punctul 35 se abrog„.
14. La articolul 42, alineatul (2) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Persoanele prev„zute de lege au obliga˛ia s„
depun„ sau s„ actualizeze declara˛iile de avere ∫i de
interese anual, cel mai t‚rziu la data de 15 iunie, pentru
anul fiscal anterior.“
15. La articolul 43, alineatul (2) se abrog„.
16. La articolul 44 alineatul (1), litera a) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îa) Óntre averea dob‚ndit„ pe parcursul exercit„rii
func˛iei ∫i veniturile realizate Ón aceea∫i perioad„ sunt
diferen˛e v„dite, iar dob‚ndirea unei cote-p„r˛i din avere
sau a anumitor bunuri determinate nu este justificat„,
cauza se trimite instan˛ei competente, care poate dispune
confiscarea unei p„r˛i din averea dob‚ndit„ sau unui bun
determinat;“.
17. La articolul 47, alineatele (1), (2) ∫i (4) se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 47. — (1) Fapta persoanei cu privire la care s-a
constatat c„ a emis un act administrativ, a Óncheiat un act
juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei
decizii cu Ónc„lcarea obliga˛iilor legale privind conflictul de
interese constituie abatere disciplinar„ ∫i se sanc˛ioneaz„
potrivit reglement„rii aplicabile demnit„˛ii, func˛iei sau
activit„˛ii respective, dac„ fapta nu Óntrune∫te elementele
constitutive ale unei infrac˛iuni.
(2) Persoana eliberat„ sau destituit„ din func˛ie este
dec„zut„ din dreptul de a mai exercita o func˛ie sau o
demnitate public„ dintre cele prev„zute la art. 39, cu
excep˛ia celor elective, pe o perioad„ de p‚n„ la 3 ani de
la data eliber„rii sau destituirii din func˛ia sau demnitatea
public„ respectiv„. Interdic˛ia se dispune, la solicitarea
Agen˛iei, de c„tre instan˛a competent„ prev„zut„ la art. 46
alin. (1), ca sanc˛iune complementar„, Ón cazul confisc„rii
unei p„r˛i din averea dob‚ndit„ sau a unui bun determinat
ori Ón cazul conflictelor de interese.
............................................................................................
(4) Dac„ persoana cercetat„ nu mai ocup„ o func˛ie
sau o demnitate public„ dintre cele prev„zute la art. 39 la
data r„m‚nerii definitive a actului de constatare, aceasta
este dec„zut„ din dreptul de a mai ocupa o func˛ie sau o
demnitate public„ dintre cele prev„zute de lege, cu
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excep˛ia celor elective, pe o perioad„ de 3 ani de la data
r„m‚nerii definitive a actului de constatare. Interdic˛ia se
dispune, la solicitarea Agen˛iei, de c„tre instan˛a
competent„ prev„zut„ la art. 46 alin. (1), ca sanc˛iune
complementar„, Ón cazul confisc„rii unei p„r˛i din averea
dob‚ndit„ sau a unui bun determinat ori Ón cazul
conflictelor de interese.“
18. La articolul 48, alineatul (1) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 48. — (1) Actul r„mas definitiv, prin care se
constat„ caracterul nejustificat al averii sau al unei p„r˛i din
aceasta ori prin care se constat„ conflictul de interese ori
starea de incompatibilitate, se public„ pe pagina de
internet a Agen˛iei ∫i se comunic„, Ón termen de 10 zile,
organelor care aplic„ sanc˛iuni disciplinare sau care dispun
revocarea, destituirea ori eliberarea din func˛ie, precum ∫i
organelor fiscale competente.“
19. La articolul 50, alineatul (2) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Fapta celui care, cu ∫tiin˛„, Ón sesizarea adresat„
Agen˛iei face afirma˛ii mincinoase sau produce ori ticluie∫te
probe mincinoase cu privire la caracterul nejustificat al
averii unei persoane constituie infrac˛iunea de denun˛are
calomnioas„ ∫i se pedepse∫te potrivit Codului penal.“
20. La articolul 52, alineatul (1) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 52. — (1) Nedepunerea declara˛iei de avere ∫i a
declara˛iei de interese Ón termenele prev„zute de lege
constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
100 lei la 500 lei ∫i declan∫area din oficiu a procedurii de
control.“
21. La articolul 53, alineatul (2) se abrog„.
22. Dup„ articolul 53 se introduce un nou articol,
articolul 531, cu urm„torul cuprins:
îArt. 531. — Constatarea ∫i sanc˛ionarea contraven˛iilor
prev„zute de prezenta lege se fac de c„tre persoanele
Ómputernicite din cadrul Agen˛iei. Œmpotriva actelor de
sanc˛ionare se poate face contesta˛ie Ón condi˛iile
Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.“
23. La articolul 59, alineatul (4) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(4) Agen˛ia va func˛iona cu un num„r maxim de 25 de
posturi p‚n„ la data c‚nd devine opera˛ional„, cu
Óncadrarea Ón termenul prev„zut la alin. (1). Œn termen de
5 zile de la depunerea jur„m‚ntului de c„tre pre∫edintele
Agen˛iei, Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, Ministerul
Justi˛iei, Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative,
Ministerul Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse, Agen˛ia
Na˛ional„ de Administrare Fiscal„, Garda Financiar„ ∫i
Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor Publici vor deta∫a
persoane care vor desf„∫ura opera˛iuni legate de
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei. La data la
care Agen˛ia devine opera˛ional„, aceste persoane pot
opta, cu acordul pre∫edintelui Agen˛iei, pentru desf„∫urarea
activit„˛ii Ón cadrul Agen˛iei, prin transfer, potrivit legii.“
24. La articolul 61, punctul 3 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î3. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 20. — Sentin˛ele cur˛ii de apel — sec˛ia de
contencios administrativ ∫i fiscal pot fi atacate cu recurs de
c„tre p„r˛ile interesate, Agen˛ie, Ministerul Economiei ∫i
Finan˛elor ∫i procuror, Ón termen de 15 zile de la
comunicare, la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia
de contencios administrativ ∫i fiscal.»“
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Art. II. — Legea nr. 144/2007 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale de
Integritate, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin

prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, va fi republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o
nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Tudor-Alexandru Chiuariu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 49.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind exercitarea de c„tre Aeroclubul Rom‚niei a unor atribu˛ii de certificare
Ón domeniul avia˛iei civile
Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat Ón domeniul transporturilor,
Ón temeiul prevederilor art. 4 lit. b), l) ∫i m) ∫i ale art. 74 din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997 privind Codul
aerian civil, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 567/1991 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Aeroclubului Rom‚niei, republicat„, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale art. 5 alin. (4) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Cu data prezentului ordin Aeroclubul
Rom‚niei exercit„, conform procedurilor ∫i reglement„rilor
specifice Ón vigoare, urm„toarele atribu˛ii:
a) certificarea de navigabilitate a planoarelor ∫i
planoarelor motorizate;
b) certificarea de navigabilitate a aerostatelor;
c) licen˛ierea pilo˛ilor de planoare, planoare motorizate ∫i
de baloane libere;
d) supravegherea opera˛ional„ a activit„˛ilor desf„∫urate
cu aeronavele men˛ionate la lit. a) ∫i b).
(2) Exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) se
efectueaz„ de c„tre Aeroclubul Rom‚niei numai pe

perioada ∫i Ón condi˛iile autoriz„rii corespunz„toare de c„tre
Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„“.
(3) Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„ Civil„
Rom‚n„“ va supraveghea ∫i va controla modul Ón care
Aeroclubul Rom‚niei exercit„ atribu˛iile prev„zute la
alin. (1).
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. — Regia Autonom„ îAutoritatea Aeronautic„
Civil„ Rom‚n„“ ∫i Aeroclubul Rom‚niei vor lua m„suri
pentru ducerea la Óndeplinire a prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

Bucure∫ti, 28 mai 2007.
Nr. 262.
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MINISTERUL MEDIULUI ™I DEZVOLT√RII DURABILE

MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

Nr. 818/A.K. din 15 mai 2007

Nr. 1.687/V.V. din 28 mai 2007
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ORDIN
privind actele de reglementare necesare Ónchiderii iazurilor de decantare
aferente perimetrelor miniere
Av‚nd Ón vedere Strategia industriei miniere pentru perioada 2004—2010, aprobat„ prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 615/2004,
Ón baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2005 privind protec˛ia mediului,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 265/2006,
av‚nd Ón vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 244/2000 privind siguran˛a barajelor,
republicat„,
Ón baza prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Ordinului ministrului
industriei ∫i resurselor nr. 273/2001 pentru aprobarea Manualului de Ónchidere a minelor,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea de∫eurilor, modificat„ ∫i
completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 210/2007,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile,
Ón temeiul art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor,
ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile ∫i ministrul economiei ∫i finan˛elor emit urm„torul ordin:

Art. 1. — (1) Œnceperea lucr„rilor de Ónchidere ∫i de
refacere a mediului pentru perimetrele miniere la care
activitatea de extrac˛ie a fost sistat„ se face prin
elaborarea Planului de Óncetare a activit„˛ii — PIA, asimilat
studiilor de fezabilitate — SF.
(2) Dac„ procesul de extrac˛ie dezvoltat Ón cadrul
perimetrului minier a presupus ∫i construc˛ia conex„ a unui
iaz de decantare, PIA trebuie s„ con˛in„ un capitol special
destinat acestuia, care prevede toate lucr„rile necesare
Ónchiderii, refacerii mediului ∫i punerii Ón condi˛ii de
siguran˛„ pe termen lung a iazului, avizat de un expert
pentru evaluarea siguran˛ei barajelor atestat de Ministerul
Mediului ∫i Dezvolt„rii Durabile.
(3) PIA trebuie s„ precizeze de˛in„torul cu orice titlu al
iazului de decantare, al sta˛iei de epurare (dup„ caz),
respectiv beneficiarul sau titularul de investi˛ie al tuturor
lucr„rilor de Ónchidere necesar a fi realizate.

Ministrul mediului ∫i dezvolt„rii durabile,
Attila Korodi

(4) La Ónchiderea perimetrelor miniere pentru care este
Óntocmit ∫i aprobat PIA, prima etap„ este elaborarea
proiectului tehnic ∫i punerea Ón aplicare a lucr„rilor de
Ónchidere pentru iazul de decantare.
Art. 2. — Pentru iazurile de decantare care sisteaz„
depunerea sterilului Ón baza PIA este necesar„ ob˛inerea
urm„toarelor acte de reglementare, pentru Óntreaga
perioad„ de monitorizare postÓnchidere:
a) autoriza˛ia de gospod„rire a apelor;
b) avizul pentru stabilirea obliga˛iilor de mediu la
Óncetarea activit„˛ii.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru ajustarea pre˛urilor la medicamentele cuprinse Ón Catalogul na˛ional
al pre˛urilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia˛„ Ón Rom‚nia,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ale art. 140 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale, cu modific„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei farmaceutice nr. EN 5.156 din 16 mai 2007,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Se aprob„ ajustarea pre˛urilor la
medicamentele de uz uman cuprinse Ón Catalogul na˛ional
al pre˛urilor medicamentelor de uz uman autorizate de
punere pe pia˛„ Ón Rom‚nia, edi˛ia a XXI-a, Ón conformitate
cu Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei nr. 612/2002
pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al
pre˛urilor la medicamentele de uz uman, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 621 din
22 august 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Óncep‚nd cu data de 1 iunie 2007.
(2) Se men˛in nemodificate pre˛urile de decontare
stabilite Ón conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul ministrului
s„n„t„˛ii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei
pre˛urilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin
farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor
inclu∫i Ón unele subprograme de s„n„tate din cadrul
Programului na˛ional cu scop curativ, nominalizate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 292/2007, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 221 din 30 martie 2007,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 2. — Cursurile de schimb ce au stat la baza
ajust„rii pre˛urilor pentru medicamente sunt cele comunicate

de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, valabile Ón vam„ pentru
luna mai.
Art. 3. — Pre˛urile cu ridicata, precum ∫i pre˛urile cu
am„nuntul maximale ajustate sunt valabile p‚n„ Ón data de
31 august 2007.
Art. 4. — Este interzis„ practicarea altor pre˛uri peste
nivelurile pre˛urilor cu ridicata ∫i am„nuntul maximale
prev„zute Ón Catalogul na˛ional al pre˛urilor medicamentelor
de uz uman autorizate de punere pe pia˛„ Ón Rom‚nia.
Art. 5. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. 6. — Prevederile prezentului ordin intr„ Ón vigoare
Óncep‚nd cu data de 1 iunie 2007.
Art. 7. — Direc˛ia farmaceutic„, precum ∫i celelalte
direc˛ii din Ministerul S„n„t„˛ii Publice, Casa Na˛ional„ de
Asigur„ri de S„n„tate, autorit„˛ile de s„n„tate public„
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, agen˛ii economici
importatori ∫i distribuitori, Compania Na˛ional„ îUnifarm“ —
S.A., precum ∫i unit„˛ile sanitare publice ∫i private vor duce
la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

Bucure∫ti, 16 mai 2007.
Nr. 884.
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MINISTERUL EDUCAﬁIEI, CERCET√RII ™I TINERETULUI

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 847/2007
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, func˛ionarea ∫i atribu˛iile
Colegiului Central de Disciplin„ de la nivelul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i ale colegiilor
de disciplin„ de la nivelul inspectoratelor ∫colare jude˛ene
Œn temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei, Cercet„rii ∫i
Tineretului,
ministrul educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului emite prezentul ordin.
Art. I. — Ordinul ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii
nr. 847/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea, func˛ionarea ∫i atribu˛iile Colegiului Central de
Disciplin„ de la nivelul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i
ale colegiilor de disciplin„ de la nivelul inspectoratelor
∫colare jude˛ene, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, se modific„ dup„
cum urmeaz„:
1. Titlul ordinului se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îO R D I N
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea,
func˛ionarea ∫i atribu˛iile Colegiului Central de Disciplin„
de la nivelul Ministerului Educa˛iei, Cercet„rii
∫i Tineretului ∫i ale colegiilor de disciplin„ de la nivelul
inspectoratelor ∫colare jude˛ene“
2. Articolul 1 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind organizarea,
func˛ionarea ∫i atribu˛iile Colegiului Central de Disciplin„ de
la nivelul Ministerului Educa˛iei, Cercet„rii ∫i Tineretului ∫i
ale colegiilor de disciplin„ de la nivelul inspectoratelor
∫colare jude˛ene.“
3. Articolul 4 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Cabinetul secretarului de stat pentru
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, Direc˛ia general„ management
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, Direc˛ia general„ managementul
resurselor umane, Direc˛ia juridic ∫i contencios ∫i
inspectoratele ∫colare vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.“
Art. II. — Anexa se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Titlul anexei se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îR E G U L A M E N T
privind organizarea, func˛ionarea ∫i atribu˛iile Colegiului
Central de Disciplin„ de la nivelul Ministerului Educa˛iei,
Cercet„rii ∫i Tineretului ∫i ale colegiilor de disciplin„ de
la nivelul inspectoratelor ∫colare jude˛ene“

2. Articolul 2 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Colegiul Central de Disciplin„ de la nivelul
Ministerului Educa˛iei, Cercet„rii ∫i Tineretului (Colegiul) ∫i
colegiile de disciplin„ de la nivelul inspectoratelor ∫colare
se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Ón conformitate cu prezentul
regulament.“
3. Titlul capitolului III se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îComponen˛a Colegiului Central de Disciplin„
de la nivelul Ministerului Educa˛iei, Cercet„rii
∫i Tineretului ∫i a colegiilor de la nivelul
inspectoratelor ∫colare“
4. La articolul 7 alineatul (2), litera b) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îb) directorul general al Direc˛iei generale managementul
resurselor umane;“.
5. La articolul 7 alineatul (2), litera d) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îd) directorul Direc˛iei juridic ∫i contencios — secretar al
Colegiului;“.
6. La articolul 7, alineatul (4) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(4) Componen˛a Colegiului — membrii titulari ∫i
suplean˛i — se aprob„ prin ordin al ministrului educa˛iei,
cercet„rii ∫i tineretului.“
7. Titlul capitolului IV se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îAtribu˛iile Colegiului Central de Disciplin„
de la nivelul Ministerului Educa˛iei, Cercet„rii
∫i Tineretului ∫i ale colegiilor de disciplin„
de la nivelul inspectoratelor ∫colare“
8. Articolul 16 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 16. — Procesul-verbal ∫i Ónscrisurile care fac
obiectul dosarului, precum ∫i dovada comunic„rii hot„r‚rii
se p„streaz„ Ón arhiva Ministerului Educa˛iei, Cercet„rii ∫i
Tineretului, potrivit prevederilor legale Ón vigoare.“
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Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, Direc˛ia general„ managementul
resurselor umane, Direc˛ia juridic ∫i contencios ∫i
inspectoratele ∫colare vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. IV. — Cabinetul secretarului de stat pentru
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, Direc˛ia general„ management

Ministrul educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului,
Cristian Mihai Adomni˛ei

Bucure∫ti, 24 mai 2007.
Nr. 1.097.
´

RECTIFIC√RI
La Acordul-cadru de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la
Bucure∫ti la 28 iulie 2005 ∫i la Paris la 1 august 2005, ratificat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 122/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 844 din 19 septembrie 2005, se face
urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine îRedac˛iei Monitorul Oficial, Partea I“):
— la anexa nr. 5, deasupra cuv‚ntului îCOSTURI“ se va citi titlul acesteia: îSTADIUL DE
DEZVOLTARE A PROIECTULUI“.
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