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L E G I  ª I  D E C R E T E  

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

L E G E
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 70/2002 

privind administrarea unitãþilor sanitare publice de interes judeþean ºi local 

Parlamentul României adoptã prezenta lege. 
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Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 70 din
29 august 2002 privind administrarea unitãþilor sanitare
publice de interes judeþean ºi local, adoptatã în temeiul
art. 1 pct. VII.7 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002,
cu urmãtoarele modificãri ºi completãri: 

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 1. Ñ (1) Terenurile ºi clãdirile în care îºi

desfãºoarã activitatea unitãþile sanitare publice de interes
judeþean sau local, denumite în continuare unitãþi sanitare
publice, sunt parte integrantã a domeniului public al
judeþelor, comunelor, oraºelor ºi municipiilor ºi se dau în
administrarea unitãþilor sanitare publice prin hotãrâre a
consiliului judeþean, Consiliului General al Municipiului
Bucureºti sau a consiliului local, dupã caz, în condiþiile
legii. Componentele bazei materiale achiziþionate cu
finanþare de la bugetul de stat sau credite externe
garantate de Guvern sunt proprietate privatã a statului ºi
sunt administrate de unitãþile sanitare publice. Celelalte
componente ale bazei materiale sunt proprietate privatã a
statului ºi sunt administrate de unitãþile sanitare publice. 

(2) Schimbarea destinaþiei sau înstrãinarea bazei
materiale a unitãþilor sanitare publice se poate face în
condiþiile legii ºi numai cu aprobarea Ministerului Sãnãtãþii.
Actele de înstrãinare sau de schimbare a destinaþiei bazei
materiale a unitãþilor sanitare publice, fãrã aprobarea
Ministerului Sãnãtãþii, sunt nule. Nulitatea se constatã de
instanþa de judecatã, la solicitarea Ministerului Sãnãtãþii. În
cazul în care unitãþile sanitare publice prevãzute la
alin. (1), inclusiv cabinetele medicale, sunt concesionate
sau scoase la licitaþie în vederea vânzãrii, medicii au
dreptul de preemþiune. 

(3) Îndrumarea, coordonarea ºi monitorizarea activitãþii
desfãºurate în unitãþile sanitare publice se exercitã de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii, ca autoritate centralã în domeniul
asistenþei de sãnãtate publicã, ºi de direcþiile de sãnãtate
publicã, unitãþi descentralizate care reprezintã autoritatea de
sãnãtate publicã la nivel local. 

(4) Ministerul Sãnãtãþii exercitã controlul asupra activitãþii
unitãþilor sanitare publice, precum ºi asupra modului de
aplicare de cãtre acestea a dispoziþiilor legale în vigoare în
domeniul sanitar. 

(5) Terenurile ºi clãdirile în care îºi desfãºoarã
activitatea spitalele clinice ºi spitalele universitare sunt
proprietate publicã a statului, în administrarea Ministerului
Sãnãtãþii.Ò 

2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 2. Ñ (1) În aplicarea prevederilor prezentei

ordonanþe Ministerul Sãnãtãþii, ca autoritate centralã în
domeniul sãnãtãþii, are urmãtoarele atribuþii: 

a) elaboreazã normativele de personal, care se aprobã
prin ordin al ministrului sãnãtãþii; 

b) aprobã structura organizatoricã a unitãþilor sanitare
publice cu personalitate juridicã; 

c) centralizeazã situaþiile financiare trimestriale ºi anuale
ale unitãþilor sanitare publice, potrivit reglementãrilor legale
în domeniu; 

d) asigurã repartizarea ºi redistribuirea echilibratã a
medicilor în unitãþile sanitare publice, pe baza comunicãrii
de cãtre autoritãþile administraþiei publice locale a posturilor
neocupate ºi a excedentului de medici, potrivit normelor ce
se vor elabora în acest scop în termen de 30 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe. 

(2) Responsabilitatea ºi atribuþia prevãzute la alin. (1)
lit. b) se realizeazã cu avizul consiliilor judeþene sau al
consiliilor locale, dupã caz.Ò 

3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 3. Ñ În aplicarea prevederilor prezentei ordonanþe

direcþiile de sãnãtate publicã au urmãtoarele atribuþii: 
a) avizeazã, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data

primirii, proiectele bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale
unitãþilor sanitare publice; 

b) aprobã, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data
primirii, statele de funcþii pentru unitãþile sanitare publice cu
personalitate juridicã ºi le încadreazã în normativele de
personal aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãþii, precum
ºi în bugetele de venituri ºi cheltuieli aprobate; 

c) centralizeazã situaþiile financiare trimestriale ºi anuale
transmise de unitãþile sanitare publice ºi înainteazã situaþiile
centralizatoare Ministerului Sãnãtãþii; 

d) înainteazã Ministerului Sãnãtãþii propuneri privind
înfiinþarea, reorganizarea sau desfiinþarea unitãþilor sanitare
publice, dupã caz, precum ºi pe cele referitoare la
schimbarea profilului sau a denumirii acestor unitãþi.Ò 

4. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 4. Ñ În aplicarea prevederilor prezentei ordonanþe

preºedinþii consiliilor judeþene ºi primarii comunelor,
oraºelor, municipiilor ºi ai sectoarelor municipiului Bucureºti
au urmãtoarele atribuþii: 

a) asigurã sumele necesare pentru cheltuielile de
întreþinere ºi gospodãrire, reparaþii, consolidare, extindere ºi
modernizare a unitãþilor sanitare publice, în limita creditelor
bugetare aprobate cu aceastã destinaþie în bugetele locale; 

b) avizeazã, în cel mult 10 zile de la data primirii,
proiectele bugetelor de venituri ºi cheltuieli, trimise de
unitãþile sanitare publice; 

c) avizeazã, în termen de 5 zile de la data primirii,
statele de funcþii  pentru unitãþile sanitare publice.Ò 

5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 5. Ñ (1) Consiliile judeþene ºi consiliile locale pot

înfiinþa, cu avizul Ministerului Sãnãtãþii, Ministerului
Administraþiei ºi Internelor ºi al Ministerului Muncii,
Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, unitãþi de asistenþã medico-
socialã, prin reorganizarea unor unitãþi sanitare publice. 

(2) Unitãþile de asistenþã medico-socialã se organizeazã
ca instituþii publice cu personalitate juridicã finanþate din
venituri proprii ºi subvenþii acordate de la bugetele locale,
în funcþie de subordonare. 

(3) Veniturile proprii ale unitãþilor de asistenþã medico-
socialã se constituie din: 

a) sume decontate de casele de asigurãri de sãnãtate,
pe bazã de contracte încheiate cu acestea, pentru



finanþarea cheltuielilor de personal aferente medicilor ºi
asistenþilor medicali din aceste unitãþi, precum ºi a
cheltuielilor cu medicamente ºi materiale sanitare, conform
prevederilor contractului-cadru;

b) contribuþii personale ale beneficiarilor serviciilor
prestate sau ale susþinãtorilor legali ai acestora, aprobate
în condiþiile legii prin hotãrâre a consiliilor locale, consiliilor
judeþene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureºti,
dupã caz;

c) donaþii, sponsorizãri ºi alte venituri.
(4) Finanþarea unor cheltuieli pentru repararea ºi

amenajarea clãdirilor în care vor funcþiona unitãþile de
asistenþã medico-socialã poate fi susþinutã de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi
Familiei, iar alocarea sumelor se aprobã prin hotãrâre a
Guvernului.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (1) ºi (2) Ministerul
Sãnãtãþii, Ministerul Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei
ºi Ministerul Administraþiei ºi Internelor vor elabora norme
privind organizarea, funcþionarea ºi finanþarea unitãþilor de
asistenþã medico-socialã, care se aprobã prin hotãrâre a
Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe.Ò

6. Dupã articolul 5 se introduce articolul 51 cu
urmãtorul cuprins:

�Art. 51. Ñ Beneficiarii serviciilor acordate în unitãþile de
asistenþã medico-socialã sunt persoane cu afecþiuni cronice
care necesitã, permanent sau temporar, supraveghere,
asistare, îngrijire, tratament ºi care, datoritã unor motive de
naturã economicã, fizicã, psihicã sau socialã, nu au
posibilitatea sã îºi asigure nevoile sociale, sã îºi dezvolte
propriile capacitãþi ºi competenþe pentru integrare socialã.Ò

7. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 6. Ñ (1) În aplicarea prevederilor prezentei

ordonanþe conducerea unitãþilor sanitare publice are
urmãtoarele atribuþii:

a) elaboreazã, în termen de 5 zile de la data aprobãrii
bugetului de venituri ºi cheltuieli, statul de funcþii ºi îl
înainteazã spre aprobare direcþiei de sãnãtate publicã;

b) organizeazã concursurile pentru ocuparea posturilor
vacante;

c) elaboreazã situaþiile financiare trimestriale ºi anuale,
potrivit reglementãrilor legale în vigoare, pe care le
înainteazã spre avizare, dupã caz, preºedintelui consiliului
judeþean sau primarului ºi direcþiei de sãnãtate publicã, în
vederea centralizãrii;

d) urmãreºte încadrarea cheltuielilor în bugetul de
venituri ºi cheltuieli; elaboreazã ºi aplicã mãsuri de utilizare
eficientã a bazei materiale ºi a fondurilor în vederea
creºterii calitãþii actului medical.

(2) Conducerea unitãþilor sanitare publice are obligaþia
de a dimensiona, cu avizul direcþiilor de sãnãtate publicã,
numãrul de personal, în limita statului de funcþii ºi a
bugetului de venituri ºi cheltuieli aprobate.Ò

8. Articolele 7 ºi 8 se abrogã.
Art. II. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se

abrogã art. III din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 48/2003 privind unele mãsuri în vederea întãririi
disciplinei financiare ºi a creºterii eficienþei utilizãrii
fondurilor în sistemul sanitar, precum ºi modificarea unor
acte normative, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 435 din 19 iunie 2003.
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Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 7 aprilie 2004.
Nr. 99.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitãþilor

sanitare publice de interes judeþean ºi local

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitãþilor sanitare publice de
interes judeþean ºi local ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 5 aprilie 2004.
Nr. 221.

«



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 12/2004 

pentru reglementarea unor mãsuri financiare în sistemul sanitar

Parlamentul României adoptã prezenta lege.
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Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 12
din 29 ianuarie 2004 pentru reglementarea unor mãsuri
financiare în sistemul sanitar, adoptatã în temeiul art. 1
pct. II.3 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie 2004,
cu urmãtoarea completare:

Ñ La articolul II, dupã punctul 2 se introduce punctul 3
cu urmãtorul cuprins:

�3. Alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
Ç(2) Încãlcarea dispoziþiilor legale privind cheltuielile

angajate de unitãþile sanitare cu paturi, înregistrate pânã la
data de 31 decembrie 2002, atrage rãspunderea potrivit
legii.ÈÒ

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 23 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucureºti, 7 aprilie 2004.
Nr. 100.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor mãsuri
financiare în sistemul sanitar

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 12/2004 pentru reglementarea unor mãsuri financiare în
sistemul sanitar ºi se dispune publicarea acestei legi  în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 5 aprilie 2004.
Nr. 222.

«



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E
privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artisticã 

din cadrul Filarmonicii �George EnescuÒ din Bucureºti

Parlamentul României adoptã prezenta lege.
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Art. 1. Ñ (1) Pentru activitatea de importanþã naþionalã
desfãºuratã, salariile de bazã ale personalului de
specialitate artisticã din cadrul Filarmonicii �George EnescuÒ
din Bucureºti, prevãzute de Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 191/2002 privind creºterile salariale ce se
vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat
potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 24/2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru
personalul contractual din sectorul bugetar ºi personalului
salarizat potrivit anexelor nr. II ºi III la Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul
bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã
funcþii de demnitate publicã, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 220/2003, pot fi mai mari cu
pânã la 50%.

(2) Prevederile pct. 2 al notei din anexa nr. IV/3b la
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 191/2002, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 220/2003, se
aplicã în continuare celorlalte categorii de personal din
cadrul Filarmonicii �George EnescuÒ din Bucureºti.

Art. 2. Ñ Personalul de specialitate artisticã din cadrul
Filarmonicii �George EnescuÒ din Bucureºti beneficiazã ºi
de un spor de 50% calculat la salariul de bazã,
corespunzãtor timpului lucrat în program normal de lucru,
pentru activitatea artisticã de importanþã naþionalã
desfãºuratã.

Art. 3. Ñ Aplicarea prevederilor art. 1 ºi 2 se face cu
suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ºi Cultelor cu
30 de miliarde lei în anul 2004 la capitolul �SubvenþiiÒ.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucureºti, 7 aprilie 2004.
Nr. 102.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind majorarea unor drepturi

salariale ale personalului de specialitate artisticã din cadrul
Filarmonicii �George EnescuÒ din Bucureºti

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind majorarea unor drepturi
salariale ale personalului de specialitate artisticã din cadrul Filarmonicii
�George EnescuÒ din Bucureºti ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 5 aprilie 2004.
Nr. 224.

«



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 113/2003 privind protecþia socialã 

a salariaþilor disponibilizaþi prin concedieri colective din sectorul sanitar, 
în cadrul procesului de restructurare ºi reorganizare

Parlamentul României adoptã prezenta lege.
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Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 113 din 24 octombrie 2003 privind protecþia
socialã a salariaþilor disponibilizaþi prin concedieri colective
din sectorul sanitar, în cadrul procesului de restructurare ºi
reorganizare, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu urmãtoarele
modificãri ºi completãri:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 1. Ñ (1) Salariaþii disponibilizaþi prin concedieri

colective pe baza Programului de mãsuri pentru
accelerarea reformei în sãnãtate, aprobat în ºedinþa de
Guvern din data de 26 februarie 2003, din cadrul unitãþilor
sanitare finanþate integral din venituri proprii prin sistemul
asigurãrilor sociale de sãnãtate, aflate în subordinea
direcþiilor de sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti sau, dupã caz, a Ministerului Sãnãtãþii,
beneficiazã de mãsurile de protecþie socialã prevãzute de
prezenta ordonanþã de urgenþã.

(2) Lista unitãþilor care pot efectua concedieri colective,
potrivit alin. (1), se stabileºte prin hotãrâre a Guvernului
sau, dupã caz, prin ordin al ministrului sãnãtãþii de
aprobare a structurilor medicale pentru fiecare unitate
sanitarã cu personalitate juridicã.

(3) Numãrul de persoane care pot beneficia de
prevederile prezentei ordonanþe de urgenþã este cel
prevãzut în programele de restructurare ºi reorganizare
aprobate în perioada 1 noiembrie Ñ 15 decembrie 2003
pentru unitãþile sanitare nominalizate prin hotãrâre a
Guvernului sau, dupã caz, în baza hotãrârii conducerii
unitãþilor sanitare cu personalitate juridicã, ca urmare a
reorganizãrii ºi restructurãrii acestora.Ò

2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 3. Ñ (1) Persoanele disponibilizate pânã la data

de 31 ianuarie 2004, în condiþiile art. 1, beneficiazã de
indemnizaþie de ºomaj stabilitã potrivit reglementãrilor legale
în vigoare, precum ºi de un venit lunar de completare egal
cu diferenþa dintre salariul individual mediu net pe ultimele
3 luni anterioare disponibilizãrii, stabilit pe baza elementelor
din contractul individual de muncã, dar nu mai mult decât
salariul mediu net pe economie, comunicat de Institutul

Naþional de Statisticã pentru luna decembrie 2003, ºi
nivelul indemnizaþiei de ºomaj.

(2) Venitul de completare se acordã lunar, dupã cum
urmeazã:

a) pe o perioadã de 2 luni, pentru salariaþii care au o
vechime în muncã mai micã de 3 ani;

b) pe o perioadã de 3 luni, pentru salariaþii care au o
vechime în muncã cuprinsã între 3 ani ºi 5 ani;

c) pe o perioadã de 4 luni, pentru salariaþii care au o
vechime în muncã cuprinsã între 5 ani ºi 15 ani;

d) pe o perioadã de 6 luni, pentru salariaþii care au o
vechime în muncã de cel puþin 15 ani.

(3) Pentru persoanele disponibilizate în baza
programelor de restructurare ºi reorganizare aprobate,
venitul de completare se acordã lunar, de la data stabilirii
indemnizaþiei de ºomaj.

(4) Pentru persoanele disponibilizate în baza hotãrârii
conducerii unitãþilor sanitare cu personalitate juridicã, venitul
de completare se acordã lunar în perioada acordãrii
indemnizaþiei de ºomaj ºi/sau, dupã caz, dupã încetarea
plãþii acesteia.Ò

3. La articolul 5, dupã alineatul (2) se introduce un
alineat nou, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:

�(3) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare
potrivit prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã sunt
asigurate în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate în
perioada acordãrii acestui drept.Ò

4. Dupã articolul 10 se introduce un articol nou,
articolul 11, cu urmãtorul cuprins:

�Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la data publicãrii în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare
a prezentei ordonanþe de urgenþã, unitãþile sanitare cu
personalitate juridicã vor depune la agenþiile judeþene
pentru ocuparea forþei de muncã listele nominale cu
persoanele disponibilizate prin concedieri colective în
condiþiile art. 1.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (1) din Constituþia României, republicatã.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 7 aprilie 2004.
Nr. 103.



PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 113/2003

privind protecþia socialã a salariaþilor disponibilizaþi prin concedieri colective din sectorul sanitar,
în cadrul procesului de restructurare ºi reorganizare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:
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Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 113/2003 privind
protecþia socialã a salariaþilor disponibilizaþi prin concedieri

colective din sectorul sanitar, în cadrul procesului de
restructurare ºi reorganizare, ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 5 aprilie 2004.
Nr. 225.

H O T Ã R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E  
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului �Modernizarea instalaþiilor 

pe magistralele 1, 2, 3 ºi Tronsonul de legãturã de metrouÒ
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind

finanþele publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii �Modernizarea instalaþiilor pe
magistralele 1, 2, 3 ºi Tronsonul de legãturã de metrouÒ,
cuprinºi în anexa*) care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii ai cãrui
indicatori sunt aprobaþi conform art. 1 se va face din
credite externe garantate de stat, de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, precum ºi din alte surse legal constituite.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,

Miron Tudor Mitrea
Bucureºti, 1 aprilie 2004. Ministrul finanþelor publice,
Nr. 461. Mihai Nicolae Tãnãsescu

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E  
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii �Compatibilizarea

instalaþiilor de automatizare a traficului în vederea introducerii trenurilor din noua generaþie 
pe Magistrala 1, Magistrala 3 ºi Tronsonul de legãturãÒ

În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanþele publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii �Compatibilizarea instalaþiilor de
automatizare a traficului în vederea introducerii trenurilor din

noua generaþie pe Magistrala 1, Magistrala 3 ºi Tronsonul
de legãturãÒ, prevãzuþi în anexa*) care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

*) Anexa se comunicã Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.



Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþi i ai
cãrui indicatori sunt aprobaþi conform art. 1 se va face
din credite externe garantate de stat, de la bugetul de

stat, prin bugetul Ministerului Transportur i lor,
Construcþiilor ºi Turismului, precum ºi din alte surse
legal constituite.
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PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,

Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 1 aprilie 2004.
Nr. 462.

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 Þ I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E
MINISTERUL AGRICULTURII, MINISTERUL SÃNÃTÃÞII

PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI Nr. 127 din 10 februarie 2004
Nr. 80 din 27 ianuarie 2004

O R D I N
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului 

ºi al ministrului sãnãtãþii nr. 474/738/2003 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri 
de pesticide în plante ºi produse vegetale

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de
stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante ºi produse vegetale, aprobatã prin Legea nr. 306/2001,

în baza Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului, cu modificãrile ulterioare, ºi a Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Sãnãtãþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului ºi ministrul sãnãtãþii emit urmãtorul ordin:

Art. I. Ñ Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor
ºi mediului ºi al ministrului sãnãtãþii nr. 474/738/2003
privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de
pesticide în plante ºi produse vegetale, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 ºi 608 bis
din 27 august 2003, se modificã dupã cum urmeazã:

Ñ Anexa nr. 2 se înlocuieºte cu anexa*) la prezentul
ordin.

Art. II. Ñ Prezentul ordin va intra în vigoare în termen
de 30 de zile de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan

*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 bis în afara abonamentului ºi se poate achiziþiona de la Centrul
pentru relaþii cu publicul al Regiei Autonome �Monitorul OficialÒ, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1.
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