SERVICIUL
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE
IND. DOS. I.19

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 01- 05.06.2015 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Nr.
crt.
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Nr. M.OF./
Data publicării

Emitent

Denumirea actului

Observaţii

382/02.06.2015

Parlamentul

Legea 121/2015 privind
aprobarea OUG 79/2014 pentru
modificarea si completarea Legii
contabilitatii nr. 82/1991

Directia Economica

Subordonate

Conţinut pe scurt

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru
modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, cu urmatoarele
modificari:
1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 1 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"(5) Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venit, definite de
Codul fiscal, si ale caror venituri sunt determinate in sistem real au obligatia sa
conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simplasau, la
optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, potrivit
reglementarilor contabile emise in acest sens, cu exceptia situatiei in care in
legislatia fiscala se prevede altfel."
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2. La articolul I punctul 5, alineatul (2) al articolului 10 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"(2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente
distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana
imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii
economice superioare. Prin persoana imputernicita sa indeplineasca functia de
director economic sau contabil-sef se intelege o persoana angajata potrivit legii, care
are studii economice superioare si care are atributii privind conducerea contabilitatii
entitatii."
3. La articolul I punctul 11, alineatul (3) al articolului 29 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"(3) Daca situatiile financiare anuale ale societatii-mama sunt prezentate in vederea
aprobarii odata cu situatiile financiare anuale consolidate, societatea-mama poate
prezenta un singur raport de audit asupra situatiilor financiare anuale depuse, in
cazul in care societatea-mama are obligatia de auditare."
4. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 33 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"(3) Atunci cand societatea-mama are obligatia sa intocmeasca si sa depuna si
situatii financiare anuale consolidate, raportul administratorilor poate fi prezentat
sub forma unui singur raport."
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383/02.06.2015

Parlamentul

Legea nr. 125/2015 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 65/2014 pentru
modificarea şi completarea unor
acte normative

Aparatul de
specialitate
Subordonate
Primari

2

Articol unic.
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 760 din 20 octombrie 2014, cu următoarele modificări şi
completări:
1. Înaintea articolului I se introduce un nou articol cu următorul cuprins:
- La articolul 3 alineatul (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru
copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14
noiembrie 2012, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
«
b) 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru
tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);
c) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu
handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.»"
2. Articolul VIII se abrogă.
3. După articolul XII se introduce un nou articol, articolul XIII, cu următorul
cuprins:
"Art. XIII.
Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să
majoreze creditele de angajament aferente anului 2015 până la nivelul creditelor

bugetare aprobate pe acelaşi an, prin diminuarea corespunzătoare a creditelor de
angajament preliminate pe anul 2014 prevăzute în anexa nr. 3/15/27 la Legea
bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, la programul bugetar cod 1284
«Programul Naţional de Dezvoltare Locală», şi să comunice Ministerului Finanţelor
Publice modificările efectuate."
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384/02.06.2015

Ministerul
Sănătăţii

Ordinul nr. 673/2015 privind
completarea Normelor de aplicare
a Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 386/2004

Manageri Spitale

SAPLCS
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Art. I.
Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 356 din 22 aprilie 2004, se completează după cum urmează:
1. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:
"Art. 101.
(1) La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul
curant are obligaţia să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere
să nu fie informat în cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar cauza
suferinţă, precum şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul
său.
(2) Acordul pacientului privind desemnarea rudelor sau prietenilor care pot fi
informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament se exprimă în scris,
prin completarea formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezentele norme."
2. După articolul 16 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
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384/02.06.2015

Ministerul
Sănătăţii

Ordinul nr. 677/2015 pentru
modificarea şi completarea
Ordinului ministrului sănătăţii nr.
1.030/2009 privind aprobarea
procedurilor de reglementare
sanitară pentru proiectele de
amplasare, amenajare, construire
şi pentru funcţionarea obiectivelor
ce desfăşoară activităţi cu risc
pentru starea de sănătate a
populaţiei

Manageri Spitale

SAPLCS

Art. I.
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de
reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru
funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a
populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1
septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 11, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(7) Pentru unităţile sanitare cu paturi, a căror conformare necesită activităţi
complexe şi investiţii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru
o perioadă care nu poate depăşi data de 31 decembrie 2016 şi un program
operaţional pentru anul în curs."
2. La articolul 11, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu
următorul cuprins:
"
(71) Pentru a evita neconformităţile cu normele de igienă şi sănătate publică care duc
implicit la elaborarea de planuri de conformare, înainte de autorizarea sanitară,
unităţile sanitare cu paturi vor solicita direcţiei de sănătate publică asistenţă de
specialitate de sănătate publică, conform prevederilor art. 18, care va certifica
conformarea cu normele mai sus menţionate."
3. La articolul 11, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu
următorul cuprins:
"
(10) După data prevăzută la alin. (7), pentru unităţile sanitare care nu se
conformează normelor de igienă şi sănătate publică, autorizaţia sanitară de
funcţionare se anulează şi unităţile sanitare nu mai pot funcţiona."
Art. II.
Pentru unităţile sanitare cu paturi care la data intrării în vigoare a prezentului ordin
au eliberată o autorizaţie sanitară de funcţionare cu program de conformare care
depăşeşte data de 31 decembrie 2016, se menţine valabilitatea autorizaţiei sanitare
de funcţionare.
Art. III.
Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi serviciile medicale din structura ministerelor
cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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385/02.06.2015

Ministerul
Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale
şi Persoanelor
Vârstnice,
Ministerul
Finanţelor Publice
Ordinul

Ordinul nr. 831/600/2015
pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri

Complexul
National Muzeal
ASTRA

Primari

Art. 1.
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii,
familiei şi protecţiei sociale, interimar, şi al ministrului finanţelor publice nr.
1.439/1.930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 2 mai 2011.

6

386/03.06.2015

Guvernul

Ordonanţa de urgenţă nr.
15/2015

Camera Agricolaa
jud. Sibiu

pentru modificarea art. 2 lit. d)
din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente
şi
pentru
modificarea
şi
completarea
Legii
fondului
funciar nr. 18/1991, precum şi
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care
se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art. 2 din Legea nr.
36/1991
privind
societăţile
agricole şi alte forme de asociere
în agricultură

Primari

Art. I.
La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 86/2014, cu modificările ulterioare, litera d) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"
d) utilizator de păşuni şi fâneţe:
(i) crescător de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul
naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept
public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având animale
proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi
agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, conform clasificării
statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia vegetală
şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care
valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale sau prin cosire cel puţin o
dată pe an; sau
(ii) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziţie, în
condiţiile legii, suprafaţa agricolă, care desfăşoară activităţi agricole specifice
categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe şi care o valorifică prin cosire cel puţin o dată
pe an;".
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Art. II.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2din
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 6, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(10) Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plată în anul
anterior, calculul estimat al plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, pot
dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor alin. (4) sau (41)."
2. La articolul 7 alineatul (21), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
a) forma asociativă de proprietate, pe baza copiei titlului de proprietate asupra
terenurilor aparţinând formei asociative şi a unui tabel centralizator care cuprinde
acordul fiecărui membru deţinător de animale privind depunerea cererii unice de
plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al
exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al exploataţiilor şi numărul de animale
deţinute de fiecare membru, precum şi suprafaţa utilizată de forma asociativă prin
cosit sau păşunat, la care se anexează hotărârea adunării generale a asociaţilor
privind utilizarea fondurilor;".
3. La articolul 8 alineatul (21), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b) în condiţiile prevederilor art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 747/2015 de derogare
de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data
finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată,
data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată şi
data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii
drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015, modificările
la cererile unice de plată prevăzute la lit. a) se depun până la data-limită de 15 iunie
la centrele APIA, fără penalizări;".
4. La articolul 8 alineatul (21), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu
următorul cuprins:
c) în condiţiile prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr.
640/2014, cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 iunie, în termen de
25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor
la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până
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la data de 15 iunie."

7.

395/05.06.2015
Parlamentul

Lege nr. 126 din 3 iunie 2015
privind aprobarea Ordonantei
Guvernului nr. 11/2015 pentru
modificarea si completarea Legii
nr. 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii

Manageri Spitale

SAPLCS

Art.I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 11 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, adoptata in
temeiul art. 1 pct.III.1 si pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84
din 30 ianuarie 2015, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul
cuprins:
" Articolul 17 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'c) urmaresc aplicarea criteriilor de control al calitatii serviciilor medicale pe baza
standardelor de acreditare adoptate de catre Autoritatea Nationala de Management al
Calitatii in Sanatate;'"
2. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc cinci noi puncte, punctele 2^1
urmatorul cuprins:

25, cu

"2^1. La articolul 175, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(5) Colegiul Director al Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in
Sanatate, organism colectiv de conducere al Autoritatii, este format din reprezentanti
ai urmatoarelor autoritati, institutii si organizatii profesionale:
a) un reprezentant al Administratiei Prezidentiale;
b) 2 reprezentanti ai Guvernului Romaniei;
c) un reprezentant al Academiei Romane;
d) un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale;
e) un reprezentant al Asociatiei Nationale a Universitatilor de Medicina si Farmacie
din Romania;
f) un reprezentant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
g) un reprezentant al Colegiului Medicilor din Romania;
h) un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
i) un reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si
Asistentilor Medicali din Romania;
j) un reprezentant al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul
sanitar din Romania;
k) un reprezentant al Asociatiei Spitalelor din Romania;
l) un reprezentant al Asociatiei Spitalelor Private din Romania;
m) un reprezentant al Asociatiei Nationale a Farmacistilor de Spital din Romania;
n) un reprezentant al Scolii Nationale de Sanatate Publica, Management si
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Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
o) un reprezentant al Societatii Nationale de Medicina a Familiei;
p) 3 reprezentanti desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel de
sector sanitar;
q) 3 reprezentanti desemnati de Asociatiile reprezentative ale pacientilor la nivel
national;
r) presedintele Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate.'
2^2. La articolul 175, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1),
cu urmatorul cuprins:
'(5^1) Membrii Colegiului director, precum si rudele sau afinii acestora pana la
gradul al II-lea inclusiv, sunt incompatibili cu calitatea de angajat al Autoritatii
Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, cu cea de membru in organele de
conducere sau de asociat al unitatilor sanitare, precum si al societatilor cu profil de
asigurari, farmaceutic sau de aparatura medicala.'
2^3. La articolul 175, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(6) Pentru obtinerea acreditarii se percepe o taxa de acreditare, valabila pentru un
ciclu de acreditare, al carei nivel se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii
si al presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, la
propunerea fundamentata a Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in
Sanatate.'
2^4. La articolul 175, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu
urmatorul cuprins:
'(8) Pentru indeplinirea misiunii sale, Autoritatea Nationala de Management al
Calitatii in Sanatate colaboreaza, pe baza de contracte civile, incheiate potrivit
prevederilor Codului civil, cu evaluatori de servicii de sanatate si experti in
domeniul de activitate al Autoritatii.'
2^5. La articolul 176, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art.176
(1) Procedurile, standardele si metodologia de acreditare, valabile pentru un ciclu de
acreditare de 5 ani, se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala de Management al
Calitatii in Sanatate, se adopta prin consensul autoritatilor, institutiilor si
organizatiilor care au reprezentanti in Colegiul director al Autoritatii Nationale de
Management al Calitatii in Sanatate si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.'"
3. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 177 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
"Art. 177
(1) Acreditarea este valabila pentru o perioada de 5 ani.
Inainte de expirarea termenului, unitatea sanitara solicita evaluarea in vederea
intrarii intr-un nou ciclu de acreditare."
4. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc doua noi puncte, punctele 3^1 si 3^2, cu
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urmatorul cuprins:
"3^1. La articolul 190 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
'a) de la bugetul de stat, pentru situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), d) si e), prin
bugetul Academiei Romane si prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii, prin
Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, catre bugetul Spitalului
Universitar de Urgenta Elias, pe baza de contract incheiat intre ordonatorii de
credite;'
3^2. Articolul 204 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art.204
(1) Daca in termen de un an de la obtinerea autorizatiei sanitare de functionare
spitalele nu solicita acreditarea in conditiile legii, acestea pierd dreptul de a mai fi
finantate din fonduri publice.
(2) Daca spitalele acreditate nu solicita intrarea intr-un nou ciclu de acreditare cu cel
putin 9 luni inainte de incetarea valabilitatii acreditarii, pierd dreptul de a mai fi
finantate din fonduri publice.'"
5. La articolul I, dupa punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 4^1
urmatorul cuprins:

4^3, cu

"4^1. Articolul 238 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 238
(1) Evaluarea calitatii serviciilor de sanatate in vederea acreditarii unitatilor sanitare
revine Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate.
(2) Evaluarea si acreditarea unitatilor sanitare se face in baza standardelor,
procedurilor si metodologiei elaborate de Autoritatea Nationala de Management al
Calitatii in Sanatate.
(3) CNAS incheie contracte numai cu unitatile sanitare acreditate care respecta
urmatoarele conditii:
a) dispun de un sistem informational si informatic a carui utilizare permite evidenta,
raportarea, decontarea si controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerintelor
CNAS;
b) utilizeaza pentru tratamentul afectiunilor numai medicamente din Nomenclatorul
de produse medicamentoase de uz uman;
c) utilizeaza materiale sanitare si dispozitive medicale autorizate, conform legii.'
4^2. Articolul 239 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 239
Calitatea serviciilor de sanatate furnizate de catre unitatile sanitare este verificata, in
cursul unui ciclu de acreditare, de catre structurile de control al calitatii serviciilor de
sanatate din cadrul Ministerului Sanatatii si al directiilor de sanatate publica.'
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