
P A R T E A  I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 1255 Marți, 27 decembrie 2022

S U M A R

Nr. Pagina Nr. Pagina

LEGI ȘI DECRETE

375. — Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ .............................................................. 2–4

1.716. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea

și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ ...................... 5

�

376. — Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței

de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscale ...................................................... 5–6

1.717. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea

și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici 

de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ...... 6

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

1.495. — Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și

a datelor de identificare ale unor bunuri imobile din

domeniul public al statului aflate în administrarea

Spitalului de Psihiatrie Gătaia, unitate din subordinea

Ministerului Sănătății, precum și trecerea acestora

din domeniul public în domeniul privat al statului,

pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării 

și, după caz, casării.................................................... 7–8

1.496. — Hotărâre pentru retragerea statutului de

recunoaștere a utilității publice al Asociației „Provita —

Mama și Copilul”, al Asociației de Autoajutorare a

Diabeticilor și Bolnavilor Oncologici și al Asociației 

„Sano-Hep” România ................................................ 9

1.502. — Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre

Comisia Națională pentru Controlul Activităților

Nucleare din România și Autoritatea pentru Energie

Atomică din Ungaria privind cooperarea și schimbul

de informații referitoare la aspectele de reglementare

în domeniul nuclear, semnat la Viena la 28 septembrie 

2022 .......................................................................... 10

Protocol între Comisia Națională pentru Controlul Activităților

Nucleare din România și Autoritatea pentru Energie

Atomică din Ungaria privind cooperarea și schimbul

de informații referitoare la aspectele de reglementare 

în domeniul nuclear .................................................... 10–12

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

3.275. — Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și

administrației pentru aprobarea reglementării

tehnice „Îndrumător privind cazuri particulare de

expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința

fundamentală «rezistență mecanică și stabilitate», 

indicativ C 254-2022” ................................................ 13

3.926. — Ordin al ministrului sănătății privind modificarea

și completarea Ordinului ministrului sănătății

nr. 3.326/2022 pentru organizarea și desfășurarea

unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei în 

județe cu risc crescut.................................................. 14–15

3.927. — Ordin al ministrului sănătății privind modificarea

și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății

nr. 2.408/2022 pentru aprobarea Normelor privind

utilizatorii și responsabilitățile furnizorilor de servicii

medicale implicați în procesul de vaccinare privind

metodologia de raportare și circuitul informațional 

în Registrul electronic național de vaccinări .............. 15–16



Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum

urmează:

1. La articolul 89, după alineatul (8) se introduc două noi

alineate, alin. (8

1

) și (8

2

), cu următorul cuprins:

„(8

1

) Două sau mai multe unități administrativ-teritoriale

învecinate au dreptul ca, în limitele competenței autorităților lor

deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în

condițiile legii, în consorții administrative, în scopul îmbunătățirii

eficienței serviciilor publice, creșterii eficacității implementării

investițiilor sau pentru eficientizarea utilizării resurselor umane

specializate pentru atingerea intereselor colectivităților locale.

(8

2

) Consorțiile administrative nu au personalitate juridică.ˮ

2. După articolul 91 se introduc două noi articole, art. 91

1

și 91

2

, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 91

1

Organizarea și funcționarea consorțiilor administrative

(1) Organizarea și modul de funcționare ale consorțiilor

administrative sunt stabilite prin acordul de asociere într-un

consorțiu administrativ, aprobat prin hotărârile consiliilor locale

asociate.

(2) Prin acordul de asociere într-un consorțiu administrativ,

una sau mai multe unități administrativ-teritoriale membre, pe

baza mandatului acordat de celelalte unități administrativ-

teritoriale membre, poate asigura pentru acestea, în exercitarea

atribuțiilor menționate la art. 129 alin. (2) lit. a)—d), următoarele:

a) activități de natură juridică, inclusiv reprezentare în justiție,

potrivit legii;

b) contrasemnarea pentru legalitate a actelor administrative

emise/adoptate pentru unitățile administrativ-teritoriale membre;

c) activități de gestiune a resurselor umane, inclusiv

salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

d) activități de natură financiară, inclusiv administrarea

impozitelor și taxelor locale, cu respectarea prevederilor Legii

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare, și ținerea evidenței financiar-contabile;

e) exercitarea controlului financiar preventiv propriu, conform

reglementărilor legale în domeniu, pentru unitățile administrativ-

teritoriale membre;

f) activități de elaborare a documentației de atribuire și de

derulare a procedurilor de achiziții publice, închiriere,

concesionare pentru realizarea unor obiective de interes local;

g) activități de elaborare și/sau avizare a documentațiilor de

amenajare a teritoriului și urbanism pentru unitățile administrativ-

teritoriale membre care nu au structuri de specialitate aferente;

h) emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de

construire/desființare, eliberarea avizului structurii de specialitate

sau emiterea avizului de oportunitate în vederea elaborării unui

plan urbanistic zonal, după caz, pentru unitățile administrativ-

teritoriale membre care nu au structuri de specialitate aferente;

i) activități de elaborare, monitorizare sau evaluare de

strategii și alte documente strategice similare în vederea

promovării dezvoltării locale;

j) activități de inițiere și realizare de investiții în contextul

Strategiei de dezvoltare teritorială a României, Programului

național de reforme și reziliență sau altor strategii ori programe

de finanțare naționale sau internaționale;

k) prestarea de servicii de asistență socială;

l) activități privind registrul agricol;

m) activități de stare civilă;

n) facilitarea integrării digitale a serviciilor publice;

o) alte activități.

(3) În acordul de asociere al unui consorțiu administrativ

se precizează în mod expres:

a) atribuțiile prevăzute la alin. (2) care se exercită în cadrul

consorțiului;

b) pentru fiecare din atribuțiile prevăzute la lit. a) care sunt

unitățile administrativ-teritoriale beneficiare sau prestatoare,

după caz;

c) categoriile de resurse umane alocate pentru exercitarea

fiecăreia dintre atribuțiile prevăzute la lit. a) de către unitatea

administrativ-teritorială prestatoare;

d) modul de repartizare între unitățile administrativ-teritoriale

membre a eventualelor taxe sau tarife colectate de către

unitatea administrativ-teritorială prestatoare;

e) modalitatea de repartizare a costului cu resursele umane

utilizate în cadrul consorțiului de către unitatea administrativ-

teritorială prestatoare.

(4) Prin acordul de asociere, unitățile administrativ-teritoriale

membre ale consorțiului pot asigura activitățile prevăzute la

alin. (2) lit. a)—h) și m), doar pentru funcțiile publice vacante sau

temporar vacante pentru o perioadă de cel puțin 3 luni

calendaristice, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele

condiții:

a) funcțiile publice nu au putut fi ocupate prin una dintre

modalitățile de ocupare prevăzute la art. 466 alin. (2), respectiv

art. 615;

b) nu a putut fi dispusă delegarea atribuțiilor aferente

acestora în condițiile art. 438.

(5) Prin excepție de la alin. (4), pentru exercitarea atribuțiilor

prevăzute la alin. (2) lit. a)—h) și m), unitățile administrativ-

teritoriale se pot asocia și în cazul în care volumul de activitate

determină un grad de încărcare al personalului acestora de
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peste 100%, cu excepția posturilor unice și cu încadrarea în

cheltuielile de personal aprobate.

(6) Unitățile administrativ-teritoriale membre ale unui

consorțiu administrativ au obligația organizării concursurilor de

recrutare sau promovare pentru funcțiile publice prevăzute la

alin. (4) lit. a), în termen de maximum 2 ani de la emiterea actului

administrativ prevăzut la alin. (7), în condițiile legii.

(7) În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c), prin act

administrativ comun al autorităților executive, unitatea

administrativ-teritorială prestatoare și unitatea administrativ-

teritorială beneficiară, membre ale unui consorțiu administrativ,

nominalizează, cu acordul persoanelor în cauză, pentru

o perioadă de maximum 2 ani, în funcție de natura activității,

funcționari publici sau personal contractual care să

îndeplinească activități în cadrul consorțiului, în exercitarea

atribuțiilor prevăzute la alin. (2).

(8) Fișa postului pentru personalul nominalizat în condițiile

alin. (7) se completează cu atribuțiile privind activitățile

desfășurate în cadrul consorțiului și devine anexă la actul

administrativ comun de nominalizare.

(9) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) lit. a) din

Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare,

personalul unității administrativ-teritoriale prestatoare,

nominalizat în condițiile alin. (7), poate îndeplini activități în

cadrul consorțiului, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la

alin. (2), pentru unitatea administrativ-teritorială beneficiară.

(10) Personalul unității administrativ-teritoriale prestatoare,

nominalizat în condițiile alin. (7), care îndeplinește activități în

cadrul consorțiului, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la

alin. (2), pentru unitatea administrativ-teritorială beneficiară, are

obligația să respecte prevederile art. 79 din Legea nr. 161/2003,

cu modificările și completările ulterioare.

(11) Fiecare unitate administrativ-teritorială beneficiară

acordă personalului din unitatea administrativ-teritorială

prestatoare, nominalizat în condițiile alin. (7), care realizează

activități în cadrul consorțiului, în exercitarea atribuțiilor

prevăzute la alin. (2), cu respectarea legislației în vigoare

referitoare la programul de lucru, o indemnizație lunară în

valoare de 20% din salariul de bază de care beneficiază

persoana nominalizată, stabilit potrivit legii.

(12) Indemnizația prevăzută la alin. (11) se acordă de la data

comunicării actului administrativ comun prevăzut la alin. (7) și

numai pe perioada în care persoana în cauză desfășoară

activitățile prevăzute în acordul de asociere.

(13) Indemnizația prevăzută la alin. (11) nu se ia în calcul la

stabilirea limitei prevăzută la art. 11 alin. (4) din Legea-cadru

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice, cu modificările și completările ulterioare.

(14) Asocierea în condițiile prezentului articolul nu poate

constitui temei pentru derogare de la condițiile de studii și

vechime necesare a fi îndeplinite de către persoanele care ar

ocupa funcțiile publice în unitatea administrativ-teritorială

beneficiară.

(15) Prevederile alin. (11) nu sunt aplicabile aleșilor locali.

(16) Retragerea din consorțiu se notifică tuturor membrilor

consorțiului administrativ cu minimum 90 de zile înainte de data

de 31 decembrie și devine efectivă de la data de 1 ianuarie a

anului calendaristic următor celui în care s-a făcut notificarea.

(17) Pentru a stimula cooperarea unităților administrativ-

teritoriale în consorții administrative, începând cu anul 2024 se

înființează Programul multianual pentru sprijinirea cooperării

unităților administrativ-teritoriale membre ale consorțiilor

administrative, a cărui finanțare este asigurată de la bugetul de

stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și

Administrației. Creditele de angajament și creditele bugetare se

prevăd prin legea bugetului de stat. Descrierea Programului

multianual pentru sprijinirea cooperării unităților administrativ-

teritoriale membre ale consorțiilor administrative se aprobă prin

hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuții

în domeniul administrației publice.

ARTICOLUL 91

2

Răspunderea personalului care desfășoară activități 

în cadrul consorțiilor administrative

(1) Încălcarea de către personalul care desfășoară activități

în cadrul consorțiilor administrative, cu vinovăție, a îndatoririlor

de serviciu atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală,

în condițiile legii și ale prezentului cod.

(2) În situația în care instanța judecătorească constată

vinovăția funcționarului public sau a personalului contractual

care a exercitat atribuțiile prevăzute la art. 91

1

, prevederile

art. 491 și art. 553 se aplică în mod corespunzător.ˮ

3. La articolul 109, după alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alin. (3

1

), cu următorul cuprins:

„(3

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în situația în

care unitatea administrativ-teritorială face parte dintr-un

consorțiu administrativ, atribuția de reprezentare în justiție poate

fi exercitată în numele primarului de către consilierul juridic din

aparatul de specialitate al altei unități administrativ-teritoriale

membră a consorțiului administrativ, în baza acordului de

asociere prevăzut la art. 91

1

.ˮ

4. La articolul 129, după alineatul (10) se introduce

un nou alineat, alin. (10

1

), cu următorul cuprins:

„(10

1

) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e),

consiliul local al unei unități administrativ-teritoriale membră

a unui consorțiu administrativ:

a) poate mandata una dintre unitățile administrativ-teritoriale,

membră a consorțiului administrativ din care face parte, să

exercite, în tot sau în parte, una sau mai multe dintre atribuțiile

prevăzute la art. 91

1

alin. (2);

b) poate să exercite, în tot sau în parte, în baza mandatului

altei unități administrativ-teritoriale, membră a consorțiului

administrativ, una sau mai multe dintre atribuțiile prevăzute la

art. 91

1

alin. (2).ˮ

5. La articolul 147, titlul și alineatul (1) se modifică și

vor avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 147

Rezolvarea treburilor publice în cazul dizolvării consiliului local

(1) În situația în care consiliul local a fost dizolvat în condițiile

art. 143, până la constituirea noului consiliu local, atribuțiile

acestuia, prevăzute la art. 129, sunt exercitate de către primar,

prin emiterea de dispoziții, care sunt supuse controlului de

legalitate al prefectului. Dispozițiile astfel emise sunt supuse

aprobării noului consiliu local, în termen de maximum 90 de zile

de la data constituirii acestuia, sub sancțiunea încetării

efectelor lor.”

6. La articolul 147, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alin. (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) În situația excepțională în care consiliul local a fost

dizolvat în condițiile art. 143, iar primarul se află în imposibilitatea
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exercitării atribuțiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării

mandatului său ori a altor situații prevăzute de lege, secretarul

general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale rezolvă

problemele curente ale comunei, orașului sau municipiului, cu

respectarea competențelor și atribuțiilor ce îi revin potrivit legii.”

7. La articolul 242, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alin. (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Prin excepție de la prevederile art. 243 alin. (1) lit. a), în

situația în care unitatea administrativ-teritorială face parte

dintr-un consorțiu administrativ, atribuția de contrasemnare

pentru legalitate a actelor administrative ale autorităților

administrației publice locale poate fi exercitată de către

secretarul general al altei unități administrativ-teritoriale membră

a consorțiului administrativ, în condițiile art. 91

1

alin. (2) lit. b).”

8. La articolul 242, după alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alin. (3

1

), cu următorul cuprins:

„(3

1

) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în

cazul consorțiilor administrative, pentru toate unitățile

administrativ-teritoriale membre ale consorțiului administrativ

pentru care secretarul general al unității/subdiviziunii

administrativ-teritoriale desfășoară activitățile prevăzute la

art. 91

1

alin. (2) lit. b).”

9. După articolul 494 se introduce un nou articol,

art. 494

1

, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 494

1

Comisia de disciplină la nivelul consorțiilor administrative

(1) În cazul unui consorțiu administrativ, constituit în condițiile

art. 89 alin. (8

1

), unitățile administrativ-teritoriale membre ale

acestuia constituie o singură comisie de disciplină care

îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 494 alin. (1), pentru

faptele sesizate ca abateri disciplinare ale personalului

nominalizat să îndeplinească activități în cadrul consorțiului, în

exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 91

1

alin. (2).

(2) Pentru faptele sesizate ca abateri disciplinare ale

funcționarilor publici nominalizați să îndeplinească activități în

cadrul consorțiului, prevederile art. 494 alin. (1)—(3) și alin. (8

1

)

se aplică în mod corespunzător.

(3) Prin excepție de la alin. (1) și (2), în situația în care faptele

sesizate ca abateri disciplinare au fost săvârșite de un secretar

general al unității administrativ-teritoriale în îndeplinirea

atribuțiilor prevăzute la art. 91

1

alin. (2), comisia de disciplină

competentă este cea prevăzută la art. 494 alin. (5), după caz. În

situația în care, în cadrul consorțiilor sunt membre unități

administrativ-teritoriale din mai multe județe, comisia

competentă este cea constituită la nivelul județului în care se

află unitatea administrativ-teritorială prestatoare a serviciului.

(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, comisia

prevăzută la alin. (1) este competentă și pentru faptele sesizate

ca abateri disciplinare ale personalului contractual nominalizat

să îndeplinească activități în cadrul consorțiului.

(5) În situația prevăzută la alin. (4), prevederile art. 247—252

din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, se aplică în mod corespunzător.”

10. La anexa nr. 7, după articolul 6 se introduce un

nou articol, art. 6

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 6

1

. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (3)

din prezenta anexă, se înființează la nivelul consorțiului

administrativ, constituit în condițiile art. 89 alin. (8

1

) din prezentul

cod, o comisie de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate

ca abateri disciplinare și propunerea modului de soluționare a

sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri disciplinare ale

personalului nominalizat să îndeplinească activități în cadrul

consorțiului, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 91

1

alin. (2)

din prezentul cod.

(2) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) se

desemnează prin act administrativ comun al autorităților

executive ale unităților administrativ-teritoriale, membre ale

consorțiului, și este compusă dintr-un număr impar de membri,

după cum urmează:

a) câte un membru desemnat de fiecare unitate

administrativ-teritorială, membră a consorțiului administrativ;

b) unul sau, după caz, doi membri desemnați, de comun

acord, de către organizațiile sindicale reprezentative din unitățile

administrativ-teritoriale, membre ale consorțiului.

(3) Prevederile art. 2 alin. (2)—(8) din prezenta anexă se

aplică în mod corespunzător.

(4) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) își desfășoară

activitatea la sediul unei unități administrativ-teritoriale, membră

a consorțiului administrativ, potrivit acordului de asociere.

Secretariatul comisiei de disciplină este asigurat de către

unitatea administrativ-teritorială membră a consorțiului

administrativ la sediul căreia aceasta își desfășoară activitatea.”

Art. II. — (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 91

1

alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, prin ordin

al ministrului cu atribuții în domeniul administrației publice se

aprobă Normele metodologice cu privire la determinarea

gradului de încărcare a personalului unităților administrativ-

teritoriale, membre ale unui consorțiu administrativ.

(2) Ordinul ministrului prevăzut la alin. (1) se emite în termen

de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei

legi și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 

privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999

privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de

marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările

și completările ulterioare, se modifică și se completează după

cum urmează:

1. După articolul 2

2

se introduce un nou articol, art. 2

3

,

cu următorul cuprins:

„Art. 2

3

. — (1) Prin bacșiș se înțelege orice sumă de bani

oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea

bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii

economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor

CAEN: 5610 — «Restaurante», 5630 — «Baruri și alte activități

de servire a băuturilor». Bacșișul nu poate fi asimilat, din punctul

de vedere al TVA, unei livrări de bunuri sau unei prestări de

servicii.

(2) Pentru operatorii economici prevăzuți la alin. (1), bacșișul

încasat de la clienți se evidențiază pe bonul fiscal, indiferent de

modalitatea de încasare a acestuia. Prevederile art. 1 alin. (8)

se aplică în mod corespunzător.

(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au obligația de

a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului

fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către

client a nivelului bacșișului oferit, între 0% și 15% din valoarea

consumației. Nota de plată trebuie să conțină și o altă rubrică

în care clientul să poată înscrie suma oferită drept bacșiș,

în valoare absolută, dacă acesta optează pentru acest mod

de stabilire a valorii bacșișului acordat.

(4) Este interzis operatorilor economici să condiționeze, sub

orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de

acordare a bacșișului.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru livrarea

produselor la domiciliul clienților, operatorii economici prevăzuți

la alin. (1) nu au obligația de a evidenția bacșișul pe bonul fiscal.

(6) Bacșișul se evidențiază distinct pe același bon fiscal cu

bunurile livrate/serviciile prestate și este introdus în baza de date

a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol,

cu denumirea «bacșiș».

(7) În situația în care, la solicitarea clienților, utilizatorii

eliberează acestora și factură, bacșișul se evidențiază distinct și

pe aceasta. Sumele reprezentând bacșiș, astfel evidențiate în

factură, se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici

sau altor entități plătitoare pe seama cheltuielilor de protocol

și au regimul fiscal al acestora, în limita nivelului de

deductibilitate stabilită prin Codul fiscal.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și

se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 23 decembrie 2022.

Nr. 1.716.

�



PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 

privind obligația operatorilor economici 

de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și se dispune

publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 23 decembrie 2022.

Nr. 1.717.
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(8) Sumele provenite din încasarea bacșișului se

înregistrează în contabilitatea operatorilor economici pe seama

conturilor de datorii folosind un analitic distinct și se distribuie

integral salariaților, pe baza unei evidențe nominale a acestora.

Operatorii economici stabilesc, printr-un regulament intern,

procedura și modalitatea de distribuire către salariați a sumelor

provenite din încasarea bacșișului.

(9) Din punct de vedere fiscal, sumele provenite din

încasarea bacșișului de la client de către operatorul economic

nu pot fi asimilate unui element de natura veniturilor pentru

acesta din urmă, iar distribuirea acestora către salariați nu poate

fi asimilată unui element de natura cheltuielilor.

(10) Sumele provenite din încasarea bacșișului de către

salariați ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (8) sunt

calificate ca venituri din alte surse și se supun regimului fiscal

prevăzut de titlul IV — cap. X din Legea nr. 227/2015, cu

modificările și completările ulterioare, nefiindu-le aplicabile

prevederile titlului V — Contribuții sociale obligatorii din același

act normativ. Impozitul pe venit datorat de salariat se reține la

sursă la momentul distribuirii bacșișului de către plătitorii de

venituri și se achită la bugetul de stat, potrivit art. 115 din Codul

fiscal. Aceste sume nu pot fi reîncadrate fiscal ca venituri

salariale sau asimilate salariilor.

(11) În cazul în care pentru livrarea produselor la domiciliul

clienților, prevăzută la alin. (5), se optează pentru evidențierea

bacșișului pe bonul fiscal, prevederile prezentului articol sunt

aplicabile integral în mod corespunzător, cu posibilitatea

adaptării formularisticii specifice domeniului.”

2. La articolul 10, după litera ii) se introduce o nouă literă,

litera jj), cu următorul cuprins:

„jj) nerespectarea de către operatorii economici a prevederilor

art. 2

3

.”

3. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică și

va avea următorul cuprins:

„a) cele prevăzute la art. 10 lit. i), ș), v) și jj) cu amendă

de la 2.000 lei la 4.000 lei;”.

Art. II. — Dispozițiile prezentei legi intră în vigoare la data

de 1 ianuarie 2023.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2)
din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 23 decembrie 2022.

Nr. 376.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea valorii de inventar 

și a datelor de identificare ale unor bunuri imobile 

din domeniul public al statului aflate în administrarea

Spitalului de Psihiatrie Gătaia, 

unitate din subordinea Ministerului Sănătății, 

precum și trecerea acestora din domeniul public 

în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcțiune

în vederea valorificării și, după caz, casării

Având în vedere prevederile art. 2

1

și 2

2

din Ordonanța Guvernului

nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul

instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările

ulterioare, precum și dispozițiile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului

nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul

public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1)

și art. 361 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 din

Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere

din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul

public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea

nr. 246/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare

ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea

Spitalului de Psihiatrie Gătaia, unitate din subordinea Ministerului Sănătății, ca

urmare a reevaluării și actualizării cărții funciare, potrivit datelor prevăzute în anexa

nr. 1.

Art. 2. — (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul

privat al statului a bunurilor imobile înregistrate în inventarul centralizat al bunurilor

din domeniul public al statului la pozițiile nr. MF 144305 și MF 144332, aflate în

administrarea Spitalului de Psihiatrie Gătaia, unitate subordonată Ministerului

Sănătății, ale căror date de identificare și valoare de inventar sunt prevăzute în

anexa nr. 2.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului se face pentru scoaterea din

funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării bunurilor imobile prevăzute

la alin. (1).

Art. 3. — Ministerul Sănătății își va actualiza în mod corespunzător datele din

evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera

modificările care se impun în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,

cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

p. Ministrul finanțelor,

Mihai Diaconu,

secretar de stat

București, 14 decembrie 2022.

Nr. 1.495.
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Nr. 

MFP

Codul 

de 

clasificare

Denumirea bunului 

care face obiectul 

actului normativ

Datele de identificare ale imobilului
Valoarea de

inventar   

(lei)
Descrierea tehnică Adresa

1 2 3 4 5 6

Administratorul: Spitalul de Psihiatrie Gătaia, CUI 4483811

144305 8.25.06 Grajd

Suprafața construită:   

C5, Sc = 576 mp;   

Suprafața desfășurată:   

C5, Sd = 576 mp;   

Regimul de înălțime:   

C5 = P   

CF = nr. 401963 Gătaia

Țara: România; 

județul: Timiș; orașul Gătaia; 

str. Dr. Radu-Paul Ricman

2.100

144332 8.25.06

Depozit carburanți,

puț cu rezervoare

carburanți

îngropate

Suprafața construită:   

C45, Sc = 157 mp;   

C57, Sc = 87 mp;   

Suprafața desfășurată:   

C45, Sd = 157 mp;   

C57, Sd = 87 mp;   

Regimul de înălțime:   

C45 = P, C57 = S + P;   

CF = nr. 401963 Gătaia

Țara: România; 

județul: Timiș; orașul Gătaia;

str. Dr. Radu-Paul Ricman

48.600

ANEXA Nr. 2

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie Gătaia, 

unitate din subordinea Ministerului Sănătății, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului, 

pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării

ANEXA Nr. 1

D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie Gătaia, 

unitate din subordinea Ministerului Sănătății, pentru care se actualizează valoarea de inventar și datele de identificare

Nr. 

MFP

Codul 

de 

clasificare

Denumirea bunului 

care face obiectul 

actului normativ

Datele de identificare ale imobilului
Valoarea de

inventar   

(lei)
Descrierea tehnică Adresa

1 2 3 4 5 6

Administratorul: Spitalul de Psihiatrie Gătaia, CUI 4483811

144305 8.25.06 Grajd

Suprafața construită:   

C5, Sc = 576 mp;   

Suprafața desfășurată:   

C5, Sd = 576 mp;   

Regimul de înălțime:   

C5 = P   

CF = nr. 401963 Gătaia

Țara: România; 

județul: Timiș; orașul Gătaia; 

str. Dr. Radu-Paul Ricman

2.100

144332 8.25.06

Depozit carburanți,

puț cu rezervoare

carburanți

îngropate

Suprafața construită:   

C45, Sc = 157 mp;   

C57, Sc = 87 mp;   

Suprafața desfășurată:   

C45, Sd = 157 mp;   

C57, Sd = 87 mp;   

Regimul de înălțime:   

C45 = P, C57 = S + P;   

CF = nr. 401963 Gătaia

Țara: România; 

județul: Timiș; orașul Gătaia;

str. Dr. Radu-Paul Ricman

48.600
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru retragerea statutului de recunoaștere a utilității publice

al Asociației „Provita — Mama și Copilul”, 

al Asociației de Autoajutorare a Diabeticilor 

și Bolnavilor Oncologici 

și al Asociației „Sano-Hep” România

Având în vedere că:

— Asociația „Provita — Mama și Copilul”, recunoscută ca fiind de utilitate

publică prin Hotărârea Guvernului nr. 269/2007;

— Asociația de Autoajutorare a Diabeticilor și Bolnavilor Oncologici,

recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2003;

— Asociația „Sano-Hep” România, recunoscută ca fiind de utilitate publică

prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2008,

nu și-au îndeplinit obligațiile de a comunica autorității administrative

competente rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale, respectiv obligația

de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic,

rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României,

Partea a IV-a, precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop

patrimonial, obligații prevăzute de art. 41 alin. (2) lit. b) și c) din Ordonanța

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2)

și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și

completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se retrage statutul de recunoaștere a Asociației „Provita — Mama

și Copilul” ca fiind de utilitate publică.

Art. 2. — Se retrage statutul de recunoaștere a Asociației de Autoajutorare

a Diabeticilor și Bolnavilor Oncologici ca fiind de utilitate publică.

Art. 3. — Se retrage statutul de recunoaștere a Asociației „Sano-Hep”

România ca fiind de utilitate publică.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea

Guvernului nr. 269/2007 privind recunoașterea Asociației „Provita — Mama și

Copilul” ca fiind de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 232 din 4 aprilie 2007, Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2003

privind recunoașterea Asociației de Autoajutorare a Diabeticilor și Bolnavilor

Oncologici ca fiind de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 711 din 13 octombrie 2003, și Hotărârea Guvernului

nr. 125/2008 privind recunoașterea Asociației „Sano-Hep” România ca fiind

de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112

din 12 februarie 2008, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

București, 14 decembrie 2022.

Nr. 1.496.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Protocolului dintre Comisia Națională 

pentru Controlul Activităților Nucleare din România 

și Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria 

privind cooperarea și schimbul de informații referitoare 

la aspectele de reglementare în domeniul nuclear, 

semnat la Viena la 28 septembrie 2022

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea

nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă Protocolul dintre Comisia Națională pentru

Controlul Activităților Nucleare din România și Autoritatea pentru Energie Atomică

din Ungaria privind cooperarea și schimbul de informații referitoare la aspectele

de reglementare în domeniul nuclear, semnat la Viena la 28 septembrie 2022.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

p. Președintele Comisiei Naționale 

pentru Controlul Activităților Nucleare,

Mihaela Alina Ion

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

București, 14 decembrie 2022.

Nr. 1.502.

P R O T O C O L

între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România 

și Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria privind cooperarea și schimbul de informații 

referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear

Întrucât Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (denumită în continuare „CNCAN”) și Autoritatea pentru

Energie Atomică din Ungaria (denumită în continuare „HAEA”), denumite în mod colectiv „părți”, doresc să coopereze

și să efectueze schimb de informații referitoare la aspectele de reglementare în domeniul utilizării energiei nucleare și al radiaților

ionizante,

luând în considerare faptul că România și Ungaria sunt membre ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică

și sunt ghidate de principiile utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice,

ghidându-se după prevederile Convenției privind securitatea nucleară, adoptată la 17 iunie 1994, ale Convenției comune

asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată

la 5 septembrie 1997, ale Convenției privind asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, adoptată la 26 septembrie

1986, ale Convenției cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear, adoptată la 26 septembrie 1986, ale Convenției privind

protecția fizică a materialelor nucleare, adoptată la 26 octombrie 1979, amendată la 8 iulie 2005, și ale Convenției de la Viena

privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, adoptată la 21 mai 1963,

având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind notificarea rapidă

a accidentelor nucleare, semnat la București la 26 mai 1997,

recunoscând garanțiile nucleare ca fiind o componentă esențială a sistemului internațional de siguranță nucleară, precum

și faptul că Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare reprezintă elementul central al eforturilor globale de prevenire

a proliferării armelor nucleare,

luând în considerare faptul că România și Ungaria sunt state membre ale Uniunii Europene și ale Comunității Europene

a Energiei Atomice și ca atare sunt legate de prevederile tratatelor Uniunii Europene (Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul

privind funcționarea Uniunii Europene, Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice) și legislația lor secundară,

ținând cont de faptul că atât CNCAN, cât și HAEA sunt membre ale Asociației Vest-Europene a Organismelor de

Reglementare din Domeniul Nuclear (WENRA) și prin urmare sunt ghidate de nivelurile de referință WENRA în domeniul securității

nucleare,



respectând prevederile Codului de conduită privind securitatea și siguranța surselor radioactive, aprobat de Consiliul

guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică în septembrie 2003, precum și ale celor două ghiduri suplimentare,

și anume Ghidul privind importul și exportul surselor radioactive, aprobat în septembrie 2004, și Ghidul privind managementul

surselor radioactive scoase din uz, aprobat în septembrie 2017,

dorind să îmbunătățească continuu aspectele de reglementare privind utilizarea în condiții de siguranță a energiei nucleare,

confirmând că este în interesul reciproc al ambelor părți de a-și reînnoi cooperarea prin schimb de informații, care

să prevadă schimbul de personal între părți, instruirea personalului și asistență reciprocă privind aspectele de reglementare

în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare și a radiaților ionizante,

părțile au convenit următoarele:
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ARTICOLUL I

Scop

În măsura în care acest lucru le permis, în conformitate cu

legile, reglementările și orientările politice ale țărilor lor, părțile

sunt de acord să facă schimb de informații tehnice neclasificate,

incluzând, dar fără a se limita la următoarele: aspecte de

reglementare privind securitatea nucleară, siguranța nucleară,

aspecte specifice reactoarelor nucleare, managementul

deșeurilor radioactive, pregătirea și răspunsul în caz de urgență,

securitatea radiologică (incluzând autorizarea și controlul

surselor radioactive) și impactul asupra mediului al instalațiilor

nucleare desemnate.

ARTICOLUL II

Informații care vor fi schimbate

(1) Fiecare parte poate solicita celeilalte părți informații

referitoare la securitatea nucleară cu privire la orice aspect legat

de utilizarea pașnică a energiei nucleare și a radiațiilor ionizante,

aflate în jurisdicția celeilalte părți, incluzând dar fără a se limita

la următoarele subiecte:

(a) amplasarea, construcția, punerea în funcțiune, exploatarea

și dezafectarea instalațiilor nucleare;

(b) acte legislative, reglementări, autorizări, coduri de

reglementare, standarde, criterii și ghiduri;

(c) rapoarte tehnice și evaluări de securitate nucleară,

incluzând și cele referitoare la securitatea radiologică;

(d) schimb de experiență cu privire la experiența în

exploatare a instalațiilor nucleare;

(e) cercetări în domeniul securității nucleare care au legătură

cu autorizarea și supravegherea instalațiilor nucleare;

(f) întrebări generale privind siguranța nucleară și protecția

radiologică și protecția fizică a surselor de mare activitate;

(g) schimb de experiență cu privire la activitățile de garanții

nucleare;

(h) schimb de experiență cu privire la activitățile de

predepozitare și depozitare finală a deșeurilor radioactive și

activitățile de dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice;

(i) schimb de experiență cu privire la toate aspectele

referitoare la managementul urgențelor radiologice și nucleare

(inclusiv pregătirea și răspunsul);

(j) aspecte de reglementare privind managementul deșeurilor

radioactive;

(k) monitorizarea radiologică a mediului;

(l) comunicarea de proiecte și strategii în domeniul

reglementării nucleare;

(m) aspecte relevante din documentele specifice privind

implementarea directivelor Uniunii Europene relevante pentru

activitățile de reglementare, respectiv Directiva 2011/70/Euratom

și Directiva 2013/59/Euratom;

(n) notificarea rapidă în caz de evenimente importante, cum

ar fi: incidente semnificative de operare și opriri ale reactoarelor

impuse de autoritățile de reglementare în domeniul nuclear care

prezintă interes imediat pentru ambele părți;

(o) aspecte specifice cu privire la punerea în aplicare

a abordării HERCA—WENRA pentru o mai bună coordonare

transfrontalieră a acțiunilor de protecție în faza incipientă

a accidentelor nucleare.

(2) Cooperarea dintre părți, așa cum a fost convenită

în cadrul paragrafului (1), poate fi implementată prin:

(a) asistență reciprocă privind instruirea personalului tehnic;

(b) schimb de lectori, experți și personal tehnic pentru cursuri

și seminare;

(c) schimb de informații în domeniile mai sus menționate;

(d) alte forme de cooperare convenite între părți.

(3) Fiecare parte va depune toate eforturile necesare pentru

a furniza informațiile care pot fi solicitate de cealaltă parte în

conformitate cu paragraful (1).

(4) Oricare dintre părți poate furniza celeilalte părți orice

informații pe care le consideră de interes pentru cealaltă parte,

fără a primi o solicitare pentru aceste informații, și în conformitate

cu legislația statelor părți.

(5) Documentele schimbate în temeiul prezentului protocol

vor fi, în general, scrise în limba engleză.

ARTICOLUL III

Informații exceptate

Disponibilitatea fiecărei părți de a furniza informații,

în conformitate cu art. II paragraful (2) se supune:

(a) legilor, reglementărilor sau politicilor care se aplică

părților;

(b) oricărui alt contract, acord sau angajament care obligă

părțile; și

(c) dreptului de a refuza furnizarea de informații care ar fi

nerezonabil de dificil sau costisitor de identificat sau de furnizat,

în afara cazului în care s-a convenit altfel de către părți.

ARTICOLUL IV

Schimbul și utilizarea informațiilor

(1) Fiecare parte poate disemina în mod liber orice informație

primită de la cealaltă parte în temeiul prezentului protocol, fără

a fi nevoie să obțină nicio altă permisiune din partea celeilalte

părți, cu excepția informațiilor furnizate cu titlu confidențial.

(2) Fiecare parte poate identifica în mod clar, utilizând

caractere boldite, orice informație pe care o poate furniza

celeilalte părți în temeiul prezentului protocol, subliniind că

informația este confidențială, și poate impune restricții cu privire

la utilizarea și diseminarea informației.

(3) Fiecare parte care folosește orice informație care îi este

furnizată în temeiul prezentului protocol își va asuma toate

riscurile ce decurg din utilizarea acesteia și nu va ține cealaltă

parte răspunzătoare pentru orice daune suferite.

(4) Prezentul protocol nu poate fi utilizat ca bază pentru

schimbul de informații clasificate.

ARTICOLUL V

Proprietatea intelectuală

Părțile vor urmări protecția efectivă a proprietății intelectuale

în conformitate cu legislația statului fiecărei părți.
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ARTICOLUL VI

Schimbul de personal

(1) Fiecare parte poate solicita celeilalte părți să accepte

vizite temporare din partea membrilor personalului părții

solicitante sau a personalului dintr-o instituție sponsorizată de

partea solicitantă. Vizitele vor fi efectuate în scopul schimbului

de informații și experiență, instruiri pe probleme tehnice de

reglementare.

(2) Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a organiza

vizita care poate fi solicitată de către cealaltă parte în conformitate

cu paragraful de mai sus.

(3) Schimbul de personal și vizitele implicând personalul unei

instituții sponsorizate de către o parte vor face obiectul unei

înțelegeri separate între Părți.

(4) Părțile pot încheia o înțelegere care să guverneze

condițiile în care va avea loc o anumită vizită.

ARTICOLUL VII

Aspecte financiare

(1) Cu excepția cazului în care se convine altfel între părți,

fiecare parte va fi singura răspunzătoare pentru propriile costuri

de participare, în temeiul prezentului protocol, inclusiv pentru

cele suportate de coordonator în îndeplinirea responsabilităților

sale.

(2) În legătură cu participarea sa la prezentul protocol, fiecare

parte nu va ține răspunzătoare cealaltă parte pentru nicio daună

sau nici un prejudiciu și va fi responsabilă pentru orice daună

sau prejudiciu care decurge din acțiunile sau din omisiunile

propriului personal ori ale membrilor personalului instituțiilor

sponsorizate.

ARTICOLUL VIII

Administrarea

(1) Fiecare parte va desemna un coordonator care să

acționeze ca punct de contact pentru implementarea și

administrarea prezentului protocol. Fiecare parte, după

semnarea prezentului protocol, va notifica celeilalte părți numele

persoanei pe care a desemnat-o în calitate de coordonator.

(2) Fiecare parte va notifica celeilalte părți, în cel mai scurt

timp posibil, orice modificare a coordonatorului și va comunica,

în același timp, numele noului coordonator desemnat.

(3) Cu excepția cazului în care cealaltă parte solicită altfel,

toate solicitările de informații și schimburile de informații

furnizate în temeiul prezentului protocol vor fi adresate sau

furnizate coordonatorului celeilalte părți.

(4) Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a se

asigura că cooperarea și schimbul de informații realizate în

temeiul prezentului protocol se desfășoară în limba engleză.

ARTICOLUL IX

Utilizările pașnice ale informațiilor și rezultatelor

În conformitate cu obligațiile care decurg din ratificarea

Tratatului de neproliferare a armelor nucleare de către România

și Ungaria, informațiile primite și rezultatele activităților

desfășurate de părți în temeiul prezentului protocol vor fi utilizate

exclusiv în scopuri nonexclusive pașnice.

ARTICOLUL X

Soluționarea disputelor

Orice dispută apărută între părți cu privire la interpretarea

sau implementarea prezentului protocol va fi soluționată pe cale

amiabilă prin consultări reciproce sau prin negocieri între părți.

ARTICOLUL XI

Amendamente

(1) Prezentul protocol va fi modificat printr-un amendament

scris, semnat în același mod ca și prezentul protocol.

(2) Orice amendament va intra în vigoare în conformitate

cu prevederile art. XII.

ARTICOLUL XII

Intrarea în vigoare

(1) Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei

notificări oficiale prin care părțile se informează reciproc

cu privire la îndeplinirea procedurilor lor interne privind intrarea

în vigoare a prezentului protocol și va rămâne în vigoare pentru

o perioadă de cinci ani.

(2) Acest termen va fi prelungit în mod automat pentru

perioade suplimentare de cinci ani, dacă niciuna dintre părți nu

notifică cealaltă parte, cu șase luni înainte de sfârșitul

termenului, despre intenția sa de a termina prezentul protocol.

(3) După intrarea în vigoare a prezentului protocol, Protocolul

privind cooperarea și schimbul de informații în domeniul

securității nucleare dintre Comisia Națională pentru Controlul

Activităților Nucleare din România și Autoritatea Ungară pentru

Energie Atomică, semnat la Budapesta la 12 iunie 1997,

își încetează valabilitatea.

ARTICOLUL XIII

Încetarea valabilității

(1) Prezentul protocol își va înceta valabilitatea când oricare

parte notifică în scris cealaltă parte intenția sa de a-l termina.

(2) Acest protocol va înceta să fie în vigoare după trei luni

de la data primirii notificării scrise de către cealaltă parte,

cu excepția cazului în care notificarea privind terminarea

protocolului a fost retrasă de comun acord înainte de expirarea

acestui termen.

(3) În cazul terminării prezentului protocol, fiecare parte

va continua să folosească informațiile care au fost diseminate

în conformitate cu prevederile art. IV.

Semnat la Viena la 28 septembrie 2022, în două exemplare originale, fiecare în limba română, maghiară și engleză, toate

textele fiind egal autentice. În caz de divergențe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Comisia Națională 

pentru Controlul Activităților Nucleare din România,

Cantemir Marian Ciurea-Ercău,

președinte

Pentru Autoritatea 

pentru Energie Atomică din Ungaria,

Andrea Beatrix Kádár,

președinte
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

O R D I N

pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare

tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală «rezistență mecanică și stabilitate», 

indicativ C 254-2022”

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli

aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31) din Hotărârea

Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu

modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și

realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile

societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și

completările ulterioare,

având în vedere procesele-verbale de avizare nr. 1 din 4.05.2022 și nr. 2 din 10.06.2022 ale Comitetului tehnic de

specialitate A — Rezistență mecanică și stabilitate, Subcomitetul construcții civile, industriale și agricole și Procesul-verbal de

avizare nr. 20 din 23.11.2022 al Comitetului tehnic de coordonare generală al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și

Administrației, precum și faptul că reglementarea tehnică a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de

Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare

de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, publicată în Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241 din 17.09.2015,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării,

Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă reglementarea tehnică „Îndrumător

privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor

pentru cerința fundamentală «rezistență mecanică și stabilitate»,

indicativ C 254-2022”, prevăzută în anexa*) care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la data

publicării.

Art. 3. — Contractele pentru expertizarea tehnică a clădirilor

pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică și stabilitate”

realizată conform prevederilor reglementării tehnice C 254

și/sau pentru proiectarea lucrărilor de intervenție la clădirile

existente pe baza concluziilor acestor expertize, încheiate până

la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se finalizează cu

respectarea prevederilor reglementării tehnice C 254 în vigoare

la data semnării acestora.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin,

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale,

administrației publice și fondurilor europene, nr. 3.201/2017

pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător privind

cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru

cerința fundamentală «rezistență mecanică și stabilitate»,

indicativ C 254-2017”, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 438 și nr. 438 bis din 13 iunie 2017, și în Buletinul

Construcțiilor nr. 12/2017, se abrogă.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1255 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri

nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

București, 19 decembrie 2022.

Nr. 3.275.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

O R D I N

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 3.326/2022 

pentru organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă a tuberculozei 

în județe cu risc crescut

Văzând Referatul de aprobare nr. AR 23.482 din 22.12.2022 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate

din cadrul Ministerului Sănătății,

luând în considerare:

— Acordul de grant dintre Ministerul Sănătății și Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei

nr. SP 1.799 din 14.02.2019 „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” —

Grantul 1762 ROU-T-MoH;

— scrisorile de implementare nr. 6 din 21 martie 2022, respectiv nr. 7 din 28 iunie 2022, înregistrate cu nr. EECA/NM/028-

21/03/2022 — Fondul Global și nr. DGAMMUPSP 685 din 22.03.2022 — Ministerul Sănătății, respectiv

nr. EECA/NM/086-27/06/2022 — Fondul Global și nr. FG42 din 28.06.2022 — Ministerul Sănătății, emise de Fondul Global de Luptă

împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, prin care s-au aprobat prelungirea perioadei de implementare a Grantului 1762

ROU-T-MoH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România” până la data de 31 martie

2023, precum și finanțarea suplimentară pentru organizarea unei intervenții de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc,

în contextul migrației din Ucraina,

având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:
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Art. I. — Ordinul ministrului sănătății nr. 3.326/2022 pentru

organizarea și desfășurarea unei acțiuni de depistare activă

a tuberculozei în județe cu risc crescut, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 1075 din 8 noiembrie 2022,

se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, litera b) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„b) etapa de depistare activă în teren (noiembrie 2022—

aprilie 2023);”.

2. La articolul 15 alineatul (1), litera c) se modifică și

se completează și va avea următorul cuprins:

„c) medici epidemiologi, pneumologi sau din alte specialități,

asistenți medicali cu abilități în recoltarea de probe de spută,

medici și alte categorii de personal din cadrul laboratoarelor de

bacteriologie BK, personal care realizează înregistrarea

beneficiarilor și completarea formularisticii, șoferi, conform art. 21

alin. (1) lit. a).”

3. După art. 22 se introduce un nou articol, art. 22

1

,

cu următorul cuprins:

„Art. 22

1

. — (1) Testarea probelor de spută colectate prin

acțiunea de depistare activă se realizează cu echipamente

GeneXpert, în cadrul laboratoarelor de bacteriologie BK de pe

raza județelor în care se realizează intervenția, precum și în

laboratoarele de bacteriologie BK din județele Iași, Cluj și din

municipiul București, care vor suplimenta capacitatea de testare

din județe după cum urmează:

a) județul Cluj — pentru județele Maramureș, Satu Mare,

Sălaj;

b) județul Iași — pentru județele Botoșani, Iași, Neamț,

Suceava și Vaslui;

c) municipiul București și județul Călărași — pentru județele

Constanța, Galați, Tulcea.

(2) Coordonatorii județeni ai acțiunii de depistare activă

a tuberculozei în județe cu risc crescut din cadrul direcțiilor

de sănătate publică județene vor organiza transportul probelor

de spută la laboratoarele de bacteriologie BK, de comun acord

cu personalul din laborator, în funcție de capacitatea existentă

și de durata maximă de păstrare a probelor de spută (4 zile).”

4. Art. 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 23. — Finanțarea acțiunii de depistare activă

se realizează din fondurile externe nerambursabile prevăzute

cu această destinație în cadrul Programului 1762 ROU-T-MoH

«Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul

tuberculozei în România», prin transferuri de la Ministerul

Sănătății la direcțiile de sănătate publică din județele Botoșani,

Constanța, Galați, Iași, Maramureș, Neamț, Satu Mare, Sălaj,

Suceava, Tulcea și Vaslui, precum și la spitalele cuprinse în

anexa nr. 8 la prezentul ordin.”

5. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 27. — „Anexele nr. 1—8 fac parte integrantă din

prezentul ordin.”

6. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa

nr. 8 „Spitale participante la acțiunea de depistare activă

a tuberculozei în județe cu risc crescut”, al cărei conținut

este prevăzut în anexa care face parte integrantă

din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Adriana Pistol,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2022.

Nr. 3.926.



ANEXĂ
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 3.326/2022)

Spitale participante la acțiunea de depistare activă a tuberculozei în județe cu risc crescut
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Județul Nr. crt. Spitalul

Botoșani

1 Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani

2 Spitalul Municipal Dorohoi

Constanța 1 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

Cluj 1 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca

Galați 1 Spitalul de Pneumoftiziologie Galați

Iași 1 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași

Maramureș 1 Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare

Neamț

1 Spitalul Județean de Urgență Neamț

2 Spitalul Municipal de Urgență Roman

3 Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

Satu Mare 1 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare

Sălaj 1 Spitalul Județean de Urgență Zalău

Suceava

1 Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”

2 Spitalul Municipal Fălticeni

Tulcea 1 Spitalul Județean de Urgență Tulcea

Vaslui

1 Spitalul Județean de Urgență Vaslui

2 Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad

3 Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huși

București 1 Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

O R D I N

privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2022 

pentru aprobarea Normelor privind utilizatorii și responsabilitățile furnizorilor de servicii medicale

implicați în procesul de vaccinare privind metodologia de raportare și circuitul informațional 

în Registrul electronic național de vaccinări

Văzând Referatul de aprobare nr. AR 23.483 din 22.12.2022 al Direcției generale sănătate publică și programe de sănătate,

având în vedere prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 697/2022 privind aprobarea metodologiei

de raportare și a circuitului informațional în Registrul electronic național de vaccinări,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2022

pentru aprobarea Normelor privind utilizatorii și responsabilitățile

furnizorilor de servicii medicale implicați în procesul de vaccinare

privind metodologia de raportare și circuitul informațional în

Registrul electronic național de vaccinări, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 19 august 2022,

se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera g) se introduc două noi litere,

literele h) și i), cu următorul cuprins:

„h) farmaciile comunitare și oficinele comunitare rurale

autorizate;

i) centrele de vaccinare organizate în cadrul direcțiilor de

sănătate publică județene și a municipiului București, denumite

în continuare centre de vaccinare DSP.”

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Utilizatorii RENV prevăzuți la art. 1, cu excepția celor de

la lit. h), au drept de corectare a datelor din fișa persoanei,

nu și a celor din fișa de vaccinare.”

3. La articolul 3, după litera j) se introduce o nouă literă,

litera k), cu următorul cuprins:

„k) centre de vaccinare DSP.”

4. La capitolul II „Responsabilitățile furnizorilor de servicii

medicale”, titlul literei C se modifică și va avea următorul

cuprins:

„C. Responsabilitățile altor utilizatori RENV — unități

sanitare (spitale), DGASPC, penitenciare, centre rezidențiale

de îngrijiri și asistență, dispensare de pneumoftiziologie

și centre de vaccinare DSP”



5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10. — Unitățile sanitare (spitale), DGASPC, penitenciarele,

centrele rezidențiale de îngrijiri și asistență, dispensarele de

pneumoftiziologie, centrele de vaccinare DSP au obligația de a se

înregistra ca utilizatori RENV și de a introduce informațiile despre

vaccinare dacă prestează servicii de vaccinare pe teritoriul

României, indiferent de sursa de proveniență a vaccinului.”

6. La articolul 12, partea introductivă se modifică și

va avea următorul cuprins:

„Art. 12. — Unitățile sanitare (spitale), DGASPC, penitenciarele,

centrele rezidențiale de îngrijiri și asistență, dispensarele de

pneumoftiziologie și centrele de vaccinare DSP au următoarele

obligații:”.

7. La articolul 14, litera b) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„b) generează datele de acces în RENV pentru medicii

vaccinatori din teritoriu, farmaciile comunitare și oficinele

comunitare rurale autorizate, pentru administrarea vaccinului gripal,

în baza solicitărilor acestora de creare a conturilor și pune la

dispoziția solicitanților numele de utilizator și parola cu respectarea

confidențialității și securității informațiilor, conform Procedurii de

generare a datelor de acces elaborate de INSP. Pentru noii

utilizatori de tip maternitate, unități sanitare (spitale), DGASPC,

penitenciare, centre rezidențiale de îngrijiri și asistență, dispensare

de pneumoftiziologie și centre de vaccinare, DSP solicită date de

acces în RENV de la INSP-CNSCBT conform Procedurii de

generare a datelor de acces elaborate de INSP și transmit

solicitanților numele de utilizator și parola (date unice per unitate)

cu respectarea confidențialității și securității informațiilor;”.

8. După articolul 19 se introduce un nou articol,

articolul 20, cu următorul cuprins:

„Art. 20. — Farmaciștii vaccinatori au următoarele obligații/

responsabilități:

a) completează cu acuratețe datele din fișa de vaccinare,

cu respectarea cerințelor prevăzute în manualul de utilizare

și instrucțiuni ale utilizatorilor în RENV, care se regăsește

în rubrica Manuale/Proceduri din RENV;

b) verifică baza de date înainte de a vaccina persoana,

conform manualului de utilizare RENV, pentru a evita vaccinarea

persoanelor cu același produs în același sezon:

c) respectă recomandările de vaccinare (vârsta recomandată,

tipul vaccinului, intervalul dintre doze), conform Programului

național de vaccinare, legislației în vigoare și instrucțiunilor de

vaccinare din rezumatul caracteristicilor (RCP) produsului

administrat;

d) înregistrează datele referitoare la vaccinare ca urmare

a activității proprii, folosindu-se de datele de acces unice

per farmacie/oficină rurală, în ziua administrării vaccinului,

pentru a asigura istoricul de vaccinare corect și complet;

e) eliberează dovada de vaccinare generată din RENV, la

solicitarea părinților sau a reprezentantului legal în cazul copiilor

sau la solicitarea personală, în cazul adulților;

f) înregistrează datele referitoare la RAPI;

g) comunică către DSP orice situație neconformă apărută în

procesul de vaccinare și/sau orice eroare de înregistrare a

datelor privind vaccinarea, în cel mai scurt timp, cu nota

explicativă semnată, care să descrie situația neconformă;

h) participă la sesiunile de instruire organizate de DSP în

domeniul implementării RENV și/sau alte instruiri de interes.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Adriana Pistol,

secretar de stat

București, 23 decembrie 2022.

Nr. 3.927.
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