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In temeiul ART. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al ART. 1 pct. I.3, pct. II.2 și pct. VI.1 din Legea nr.
128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

ART. I Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 652 din 28 august 2015, cu modificarile și completarile ulterioare, se modifica și se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 16 alineatul (1), litera e) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
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"e) coordoneaza, implementeaza și monitorizeaza proiectele finantate in cadrul fondurilor comunitare, precum și
acorduri bilaterale, Pactul de stabilitate in domeniul sanatatii, Fondul Global pentru combaterea SIDA, tuberculozei
și malariei și alte acorduri internationale in domeniul de competenta;".

2. La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4)-(5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru personalul nominalizat in
echipele de proiect din cadrul
Ministerului Sanatatii sau din
institutiile aflate in subordinea sau
coordonarea acestuia, inclusiv pentru
personalul incadrat cu contract
individual de munca, pe perioada
determinata, pe posturile in afara
organigramei, in scopul implementarii
proiectelor prevazute la alin. (1) lit. e),
se aplica in mod corespunzator
prevederile ART. 16 din Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare.
Majorarea salariala se acorda exclusiv din fondurile externe nerambursabile aprobate cu aceasta destinatie in
bugetele proiectelor/granturilor respective.
(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile personalului care beneficiaza de prevederile ART. 17 din Legea-cadru nr.
153/2017, cu modificarile și completarile ulterioare, și demnitarilor."

3. La articolul 54, litera d) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"d) acorda aviz conform normelor metodologice de realizare a programelor nationale curative elaborate de CNAS;".

4. Dupa articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu urmatorul cuprins:
"ART. 581 (1) Pentru unele dispozitive medicale și materiale sanitare specifice acordate in cadrul unor programe
nationale de sanatate curative, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se pot
organiza achizitii publice centralizate, de catre unitati de achizitii centralizate care furnizeaza activitatile de achizitie
centralizata, infiintate cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice.
(2) Criteriile de stabilire a programelor nationale de sanatate curative, prevazute la alin. (1), precum și situatiile și
conditiile in care autoritatile contractante achizitioneaza produse/servicii de la unitatile de achizitii centralizate se
stabilesc prin hotarare a Guvernului."

5. La articolul 165, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Medicii care sunt incadrati in structurile de cercetare, in cadrul programului de lucru de la functia de cercetare,
au dreptul sa desfașoare activitate medicala și in structurile medicale corespunzator functiei, specialitatii și gradului
profesional in care sunt confirmati, cu exceptia rezidentilor."

6. La articolul 220, alineatul (2) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constituirea fondului se face din contributia de asigurari sociale de sanatate, denumita in continuare contributie,
suportata de asigurati, din sumele care se distribuie fondului din contributia asiguratorie pentru munca, conform
ART. 2206 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare, sumele
provenite din protocoale incheiate de CNAS cu detinatorii de autorizatii de punere pe piata sau reprezentantii legali
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ai acestora, din subventii de la bugetul de stat, precum și din alte surse - donatii, sponsorizari, dobanzi, exploatarea
patrimoniului CNAS și al caselor de asigurari de sanatate potrivit legii."

7. La articolul 221 alineatul (1), dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:
"m) protocoale incheiate de CNAS cu detinatorii de autorizatii de
punere pe piata sau reprezentantii legali ai acestora - mecanisme
financiare prin care detinatorii de autorizatii de punere pe piata sau
reprezentantii legali ai acestora participa la cofinantarea tratamentului
persoanelor asigurate cu medicamente suportate din Fondul national
unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit prevederilor ART. 241 alin.
(1)."

8. La

articolul 265 alineatul (1), dupa litera a1) se introduce o noua
litera, litera a2), cu urmatorul cuprins:
"a2) sumele provenite din protocoalele incheiate de CNAS cu detinatorii
de autorizatii de punere pe piata sau reprezentantii legali ai acestora;".

9. La

articolul 386, alineatul (5) se modifica și va avea urmatorul

cuprins:
"(5) In vederea exercitarii dreptului de libera practica, casele de asigurari de sanatate incheie un contract cu medicul
specialist intr-o specialitate clinica prevazut la alin. (1) lit. b), pentru specialitatile clinice pentru care casele de
asigurari de sanatate incheie contracte de furnizare de servicii medicale, prin care acesta dobandește dreptul de a
elibera bilete de trimitere pentru specialitati clinice, biletele de trimitere pentru investigatii paraclinice și prescriptii
medicale pentru medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul
Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului."

10. La articolul 386, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Proiectul de hotarare a Guvernului prevazut la alin. (5) se elaboreaza cu consultarea Colegiului Medicilor din
Romania, Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania și Colegiului Farmaciștilor din Romania, in termen de 60 de
zile de la data intrarii in vigoare a contractului-cadru și a normelor metodologice, in anul 2020."

11. La articolul 875 alineatul (1), dupa litera y) se introduc șase noi litere, literele z), aa)-ae), cu urmatorul cuprins:
"z) cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei aplicata detinatorului autorizatiei de punere pe piata/reprezentantului
acestuia/detinatorului autorizatiei de import paralel emisa in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
sanatatii publice nr. 1.962/2008 privind aprobarea Procedurii de eliberare a autorizatiilor de import paralel pentru
medicamente de uz uman, cu modificarile și completarile ulterioare, precum și titularului de autorizatie privind
furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale emisa in baza ART. 703 alin. (2) in alte cazuri de necesitate
neacoperite de medicamentele autorizate, pentru punerea pe piata dupa data de 9 februarie 2019 a unui
medicament care nu respecta obligatiile prevazute la ART. 774 lit. o) din prezenta lege, precum și ale ART. 33 sau ale
ART. 40 din Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a
Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele
de siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman, denumit in continuare «Regulamentul privind
elementele de siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman»;
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aa) cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicata fabricantului pentru nerespectarea specificatiilor tehnice ale
identificatorului unic prevazute la unul dintre ART. 4-7, dupa caz, sau pentru lipsa evidentei prevazuta la ART. 15 din
Regulamentul privind elementele de siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman;
ab) cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei,
aplicata
fabricantului/distribuitorului
angro/persoanei autorizate sa elibereze sau
persoanei
indreptatite
sa
furnizeze
medicamente catre populatie in Romania
pentru neefectuarea dupa data de 9
februarie 2019 a verificarilor prevazute la
ART. 10 din Regulamentul privind elementele
de siguranta care apar pe ambalajul
medicamentelor de uz uman;
ac) cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei,
aplicata distribuitorului angro/persoanei
autorizate sa elibereze sau persoanei
indreptatite sa furnizeze medicamente catre
populatie in Romania pentru nerespectarea
dupa data de 9 februarie 2019 a prevederilor
ART. 24 sau ale ART. 25 din Regulamentul
privind elementele de siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman;
ad) cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicata persoanei autorizate sau indreptatite sa furnizeze
medicamente catre populatie in Romania pentru nerespectarea dupa data de 9 februarie 2019 a prevederilor ART.
30 din Regulamentul privind elementele de siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman;
ae) cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei, prin derogare de la prevederile ART. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr.
180/2002, cu modificarile și completarile ulterioare, aplicata entitatii juridice nonprofit responsabila cu crearea și
gestionarea repertoriului national, infiintata in conformitate cu prevederile ART. 1 alin. (1) lit. b din Normele detaliate
pentru elementele de siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul
ministrului sanatatii nr. 1.473/2018, pentru nerespectarea dupa data de 9 februarie 2019 a prevederilor articolelor
32, 35, 37 sau 39 din Regulamentul privind elementele de siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz
uman."

12. Dupa articolul 875 se introduc patru noi articole, articolele 8751-8754, cu urmatorul cuprins:
"ART. 8751 Odata cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale prevazute la ART. 875 alin. (1), inspectorii
ANMDMR, dupa caz, pot dispune masuri complementare de confiscare și retinere a medicamentelor de uz uman sau
a documentelor emise in legatura cu acestea, daca este necesar, atunci cand nu sunt respectate cerintele legale
și/sau principiile de buna practica de fabricatie ori de buna practica de distributie prevazute de legislatia nationala și
daca prezinta un pericol potential pentru sanatatea publica.
ART. 8752 Masurile complementare propuse pentru a fi aplicate potrivit ART. 8751 se dispun direct prin procesulverbal de constatare și de sanctionare a contraventiei.
ART. 8753 Sanctiunile contraventionale complementare dispuse in conditiile ART. 8751 se vor materializa prin sigilarea
medicamentelor de uz uman și aplicarea ștampilei inspectorului ANMDMR, precum și prin ridicarea documentelor
emise in legatura cu acestea.
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ART. 8754
Procedura de
preluare,
evaluare
și
distrugere a medicamentelor
de uz uman, materialelor
consumabile de utilitate
medicala confiscate
se
aproba prin ordin al
ministrului sanatatii și se
aplica
in
mod
corespunzator."

13. Articolul

876 se
modifica și va avea urmatorul
cuprins:
"ART. 876 Dispozitiile ART.
875 și ale ART. 8751-8754 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile și completarile
ulterioare".

14. Dupa articolul 876 se introduce un nou articol, articolul 8761, cu urmatorul cuprins:
"ART. 8761 Prin derogare de la dispozitiile ART. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contraventiilor, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile și completarile
ulterioare, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei și de aplicare a sanctiunii nu
suspenda executarea sanctiunii contraventionale complementare aplicate potrivit ART. 8751."

15. Articolul 893 se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"ART. 893 La depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de punere pe piata, solicitantii platesc la
ANMDMR un tarif de autorizare de punere pe piata de 5.000 euro sau echivalentul in lei la cursul Bancii Nationale a
Romaniei, care constituie venit propriu al ANMDMR."

ART. II

Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie și sociale adresate
persoanelor cu tulburari din spectrul autist și cu tulburari de sanatate mintala asociate, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 483 din 14 iulie 2010, cu modificarile și completarile ulterioare, se modifica și se completeaza
dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (2) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"(2) Serviciile specializate pentru diagnosticarea persoanelor cu tulburari din spectrul autist sunt prevazute in
Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
și in normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cu exceptia celor suportate de la bugetul de stat."

2. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) și (22), cu urmatorul cuprins:
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"(21) Interventiile de sanatate specializate adresate persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist fac
obiectul unui subprogram in cadrul Programului national de sanatate mintala, finantate din bugetul Fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate.
(22) Structura subprogramului mentionat la
alin. (21), obiectivul acestuia, precum și orice
alte conditii și termene necesare implementarii
și derularii acestuia se aproba prin hotararea
Guvernului pentru aprobarea programelor
nationale de sanatate, prevazuta la ART.
51 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu
modificarile și completarile ulterioare."

ART. III

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor
cheltuieli in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011,
aprobata prin Legea nr. 184/2015, cu modificarile și completarile ulterioare, se modifica și se completeaza dupa cum
urmeaza:

1. La articolul 11, alineatul (2) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prevederile alin. (1) se aplica pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2018."

2. La articolul 12, dupa alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu urmatorul cuprins:
"(18) Din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, la termenul prevazut la ART. 14 alin. (4), se
deconteaza toate prescriptiile medicale eliberate și raportate in Platforma informatica din asigurarile de sanatate,
care cuprind medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat, acordate pacientilor pentru care sa inregistrat rezultat medical."

ART. IV

Articolului 12 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum
și pentru infiintarea, organizarea și functionarea Colegiului Fizioterapeutilor din Romania publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 939 din 22 noiembrie 2016, se abroga.

ART. V

Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 119/2003, se
modifica și va avea urmatorul cuprins:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"ART. 1 (1) Persoanele cu afectiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate in tara, pot fi trimise la tratament in
strainatate.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), furnizorii de servicii medicale din Romania pot acorda serviciile medicale
care nu sunt asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania pacientilor cu afectiuni
deosebit de grave și pentru care exista recomandarea efectuarii tratamentului in strainatate."

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
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"ART. 2 Cheltuielile aferente tratamentului in strainatate și serviciilor medicale
prevazute la ART. 1 se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Sanatatii."

ART. VI

(1) Pentru aplicarea prevederilor ART. 17 alin. (1) din Legea nr.
134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului și a
Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 587 din 17 iulie 2019, se
autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea
ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare in structura
bugetului de stat și a bugetului Ministerului Sanatatii aprobat pe anul 2019.
(2) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca modificari in
volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale
institutiilor publice subordonate finantate partial din venituri proprii atat la
partea de venituri, cat și la partea de cheltuieli.

ART. VII

Dispozitiile prevazute la pct. 11 al ART. I intra in vigoare la 30 de zile
de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I.

ART. VIII

Pana la finalizarea achizitiilor centralizate la nivel national, prevazute
la ART. 581 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, prin semnarea
contractelor subsecvente cu ofertantii desemnati caștigatori, medicamentele
cuprinse in Lista de medicamente prevazute la ART. 242, dispozitivele medicale
si materialele sanitare specifice și altele asemenea, care se acorda bolnavilor
incluși in programele nationale de sanatate curative, se achizitioneaza de unitatile sanitare cu paturi prin care se
deruleaza programul, cu respectarea legislatiei in domeniul achizitiei publice, la pretul de achizitie, care, in cazul
medicamentelor, nu poate depași pretul de decontare aprobat in conditiile legii.

ART. IX

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare
locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015,
cu modificarile și completarile ulterioare, se modifica și se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Toate solicitarile de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrarilor executate
care se inregistreaza la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice pana in ultima zi lucratoare a lunii
noiembrie a fiecarui an, in perioada de derulare a contractelor de finantare incheiate conform alin. (1), se transfera
beneficiarilor pana la sfarșitul anului bugetar in care au fost inregistrate."

2. La articolul 10, alineatul (4) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
"(4) In situatia epuizarii creditelor bugetare disponibile in anul in curs, prevazute in bugetul Ministerului Dezvoltarii
Regionale și Administratiei Publice cu aceasta destinatie, Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice
inștiinteaza beneficiarii contractelor de finantare prevazute la alin. (1) cu privire la aceasta."
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3. La articolul 10, alineatul (5) se abroga.
4. La

articolul 10, alineatele
(6) și (7) se modifica și vor avea
urmatorul cuprins:
"(6) Dupa
inștiintarea
beneficiarilor in conformitate cu
alin. (4), in situatia suplimentarii
creditelor bugetare pentru anul
in curs, Ministerul Dezvoltarii
Regionale și Administratiei
Publice anunta beneficiarii cu
privire la reluarea transferurilor
de sume in conditiile alin. (3) și, dupa caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare.
(7) In cursul unui an bugetar, in situatia in care beneficiarii prevazuti la alin. (1) deconteaza sumele aferente
contributiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul sa solicite recuperarea
acestora la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice, in baza solicitarilor de transfer depuse și
inregistrate pana in ultima zi lucratoare a lunii noiembrie a fiecarui an, in perioada de derulare a contractelor de
finantare incheiate conform alin. (1), transferul sumelor solicitate urmand a se face de catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale și Administratiei Publice pana la sfarșitul anului bugetar in care au fost inregistrate solicitarile."

5. La articolul 10, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (71) și (72), cu urmatorul cuprins:
"(71) In cursul unui an bugetar, dupa efectuarea transferurilor prevazute la alin. (31) și (7), in situatia existentei unor
credite bugetare disponibile, solicitarile de transfer depuse dupa ultima zi lucratoare a lunii noiembrie a fiecarui an
se transfera beneficiarilor in limita creditelor bugetare aprobate pentru anul in curs, in ordinea cronologica de
inregistrare a solicitarii de transfer la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare.
(72) Pe perioada de derulare a contractelor de finantare incheiate conform alin. (1), in situatia in care solicitarile de
transfer depuse conform alin. (31), (7) și (71) depașesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetara anuala
pentru anul in curs, sumele aferente acestora se transfera de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei
Publice, cu prioritate, in anul bugetar urmator, in conditiile legii, in ordinea cronologica de inregistrare in anul anterior
a solicitarii de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrarilor executate."

ART. X

In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se modifica și se completeaza
Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltarii regionale și administratiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificarile și completarile
ulterioare.

ART. XI

Pana la intrarea in vigoare a normelor metodologice actualizate conform ART. X beneficiarii utilizeaza
formularele prevazute in anexele la norme, existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

ART. XII

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare
locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin Legea nr.
89/2015, cu modificarile și completarile ulterioare, precum și cu modificarile și completarile aduse prin prezenta
ordonanta, se va republica, dupa aprobarea prezentei ordonante prin lege, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, dandu-se textelor o noua numerotare.
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ART. XIII

Articolul II din
Ordonanta Guvernului nr.
22/2010
pentru
modificarea și completarea
Legii nr. 64/2008 privind
functionarea in conditii de
siguranta a instalatilor sub
presiune, instalatiilor de
ridicat
și
aparatelor
consumatoare
de
combustibil, publicata in
Monitorul
Oficial
al
Romaniei, Partea I, nr. 606
din 26 august 2010,
aprobata cu modificari și
completari prin Legea nr.
93/2011, cu modificarile
ulterioare, se modifica și se
completeaza dupa cum
urmeaza:

1. Alineatul (12) va avea urmatorul cuprins:
"(12) Tarifele practicate de catre CNCIR se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei,
cu avizul Ministerului Finantelor Publice și Consiliului Concurentei, pe baza documentatiei realizate de catre
companie, auditate de catre un furnizor de servicii de specialitate pentru auditarea financiara a costurilor selectat și
remunerat de catre CNCIR și avizate de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
și Instalatiilor de Ridicat - ISCIR."

2. Dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu urmatorul cuprins:
"(13) Stabilirea tarifelor pentru verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii și verificarile tehnice in utilizare
la instalatiile și echipamentele prevazute in anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de
siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata,
cu modificarile și completarile ulterioare, se realizeaza astfel:
a) tarifele reglementate propuse de catre CNCIR se auditeaza cu privire la realitatea repartizarii costurilor de catre
un furnizor de servicii de specialitate pentru auditarea financiara a costurilor, selectat și remunerat de catre CNCIR;
b) tarifele reglementate propuse de catre CNCIR se avizeaza de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune și Instalatiilor de Ridicat - ISCIR, in calitate de autoritate in domeniu, potrivit
competentelor prin care asigura controlul respectarii prevederilor reglementarilor in domeniu și a regimului de
autorizare și verificare tehnica, dar și prin prisma competentelor de reglementare, prin care asigura elaborarea
actelor cu caracter normativ in domeniu;
c) tarifele reglementate propuse de catre CNCIR cuprind o marja a profitului rezonabil de maximum 5%;
d) modificarea tarifelor pentru verificarile tehnice in vederea autorizarii functionarii și verificarile tehnice in utilizare
la instalatiile și echipamentele prevazute in anexele nr. 2 și 3 la Legea nr. 64/2008, republicata, cu modificarile și
completarile ulterioare, se realizeaza prin hotarare a Guvernului, o data la 3 ani, in baza unei analize structurale de
costuri și cu respectarea prevederilor lit. a) -c). "
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ART. XIV Drepturile salariale aferente personalului aparatului
propriu al Ministerului Finantelor Publice și institutiilor din
subordine se recalculeaza și se stabilesc, prin derogare de la ART.
34 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018
privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice și
a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene, cu modificarile și
completarile ulterioare, cu aplicarea prevederilor cap. I lit. B ART.
1 și cap. II lit. I ART. 1 din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, cu modificarile și completarile ulterioare, incepand cu
drepturile salariale aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a
prezentei ordonante.
------------------------------------------NOTA www.rauflorin.ro: Practic prin ART.XIV se acorda spor de 15% conditii vatamatoare
personalului aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice și institutiilor din subordine!
ART. XV Prin derogare de la prevederile ART. 18 alin. (3) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010,
republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, in anul 2019, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa
aprobe modificarea prevederilor trimestriale solicitate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat și
bugetelor de asigurari sociale, fara indeplinirea conditionalitatii de la alin. (4) al aceluiași articol.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DANCILA
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Sorina Pintea
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale și administratiei publice,
Vasile-Daniel Suciu
Ministrul economiei,
Niculae Badalau
p. Ministrul muncii și justitiei sociale,
Adrian Marius Rindunica,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Danut Sebastian Neculaescu,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Alexandru-Victor Micula,
secretar de stat
p. Ministrul educatiei nationale, interimar,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
București, 8 august 2019
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