SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE
IND. DOS. I.19
NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 23-27.10.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:
NR.
CRT.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII
1.

EMITENT

840/2410.2017
MINISTERUL
AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII
RURALE

DENUMIREA ACTULUI

Ordinul nr.341/2017
privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
619/2015 pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de
implementare a schemelor de plăţi prevăzute la
art. 1 alin. (2) şi (3) din 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.
2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură,
precum şi a condiţiilor specifice de
implementare pentru măsurile compensatorii de
dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile
agricole, prevăzute în Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020

OBSERVAŢII

UAT-uri

CONŢINUT PE SCURT

ART. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din 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. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a
condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole,
prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 10 alineatul (5), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"o) suprafeţele cu amenajări piscicole, aşa cum acestea sunt prevăzute în art. 23 alin. (20) din Normele tehnice de
completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 734/480/1.003/3.727/2015. Fac excepţie terenurile cu amenajări piscicole redate sau
introduse în circuitul agricol în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (8), (9) şi (10) din Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
2. La articolul 41, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Verificarea utilizării seminţei certificate se face prin raportarea cantităţii de sămânţă utilizată, înscrisă în factura de
achiziţie a seminţei sau în bonul fiscal sau în adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul
de producere a sfeclei de zahăr sau în documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă produsă de fermierul care
solicită plata sau în avizul de expediţie al seminţei de soia/lucernă eliberat de deţinătorul soiului de soia/lucernă către
fermier, la suprafaţa parcelelor solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul cuplat la cultura respectivă, rezultat care
se compară cu cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar, prevăzute în anexa nr. 4."
3. La articolul 59 alineatul (3), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(i) documentul de calitate şi conformitate al furnizorului ca producător al seminţelor sau copie de pe acest document în
cazul în care furnizorul nu este şi producător al seminţelor; sau."
4. La articolul 86, alineatele (6^2) şi (6^3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(6^2) Pentru efectuarea plăţii pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, conform art. 1 pct. 1 din
Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele

acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de
culturi pentru strat vegetal ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite
de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal să fie cuprins în anexa nr. 5.
(6^3) Fermierul are obligaţia să notifice APIA asupra modificărilor de la alin. (6^2) până la data de 15 octombrie a anului
de cerere."
5. La articolul 86, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Pe zonele cu culturi secundare sau strat vegetal şi pe zonele cu culturi fixatoare de azot se interzice utilizarea
produselor de protecţie a plantelor."
6. La articolul 89 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) referirea la prima depunere a unei cereri de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă de la art. 22 alin. (2)
din ordonanţă trebuie înţeleasă ca o referire la prima depunere a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă
de către persoana juridică în care controlul este exercitat de un tânăr fermier;"
7. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. II
Punctele 1, 2, 5 şi 6 ale art. I se aplică începând cu anul de cerere 2018.

2.

841/24.10.2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII
CASA NAŢIONALĂ
DE ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

Ordinul nr.1212/979//2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015
privind modelul de contract, metodologia de
negociere, încheiere şi monitorizare a modului
de implementare şi derulare a contractelor de tip
cost-volum/cost-volum-rezultat

SAPLCS
UAT-uri

ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul
de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de
tip cost-volum/cost-volum-rezultat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 14 ianuarie 2015, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (2), Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate solicită comisiei de specialitate relevante a Ministerului Sănătăţii comunicarea numărului de pacienţi eligibili care
va fi publicat pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro în termen de 5 zile
lucrătoare de la comunicare."
2. La articolul 3, alineatele (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la
adresa www.cnas.ro a numărului de pacienţi eligibili comunicat în condiţiile art. 4 alin. (4), persoanele prevăzute la alin.
(2) depun la sediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în completarea cererii prin care îşi exprimă disponibilitatea
pentru începerea procesului de negociere, propunerea deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă/reprezentanţilor legali
ai acestora menţionaţi la art. 1 alin. (1) cu privire la elementele prevăzute la art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, care stau la baza negocierii şi încheierii contractelor costvolum/cost-volum-rezultat, precum şi analiza estimată a costurilor previzionate ale terapiei calculate pe o perioadă de 12
luni şi fundamentată pe următoarele criterii: numărul de pacienţi contractabili din pacienţii eligibili pentru tratament, costul
total anual al tratamentului cu medicamentul pentru care s-a stabilit includerea condiţionată în Listă şi costul
efectiv/pacient/an sau schemă terapeutică/cicluri de terapie suportat din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate prin raportare la elementele prevăzute la art. 12 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011,
aprobată prin Legea nr. 184/2015.
………………………………………
(5) Comisia prevăzută la art. 1, ca urmare a cererilor depuse, pentru medicamentele care îndeplinesc criteriile de
prioritizare prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr.
184/2015, în limita sumei prevăzute la art. 2 alin. (3) şi pe baza informaţiilor comunicate de comisiile de specialitate ale
Ministerului Sănătăţii prevăzute la art. 4 alin. (4), stabileşte începerea/neînceperea procesului de negociere şi comunică
solicitanţilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei comisiei, decizia acesteia cu privire la începerea/neînceperea
procesului de negociere.
………………………………………

(6) Medicamentele care îndeplinesc criteriile de prioritizare prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, dar care nu se încadrează în limita sumei prevăzute la art. 2
alin. (3) pot face obiectul unor contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, în condiţiile în care sunt identificate şi alte sume
alocate acestor contracte, cu condiţia încadrării în limita sumei prevăzute la art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015."
3. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Numărul de pacienţi eligibili pentru fiecare indicaţie/arie terapeutică în parte aferentă medicamentelor pentru care sa emis decizie de includere condiţionată în Listă, precum şi încadrarea medicamentelor în criteriile de prioritizare
prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, aprobată prin Legea nr. 184/2015, se
comunică de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în condiţiile art. 3 alin. (2^1)."
4. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) În situaţia în care comisia prevăzută la art. 1 comunică solicitantului prevăzut la alin. (3) decizia cu privire la
începerea procesului de negociere în cadrul procesului de negociere/reluare a negocierii, termenul prevăzut la alin. (1) se
prelungeşte cu maximum 30 de zile de la data la care s-ar fi împlinit termenul maxim prevăzut la alin. (1) pentru toţi
deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor/ reprezentanţii legali ai acestora pe ariile/indicaţiile
terapeutice din cadrul procesului de negociere/reluare a procesului de negociere aferent."
5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 7
(1) Monitorizarea derulării contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat se face trimestrial, cumulat, prin compararea
elementelor negociate prevăzute în contract, aşa cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), cu cele înregistrate în
platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, precum şi în baza indicatorilor de rezultat, după caz.
(2) Comisiile prevăzute la art. 4 alin. (2) evaluează rezultatul medical pentru pacienţii incluşi în tratament cu
medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat în vederea calculării indicatorilor de rezultat în baza
criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (3).
(3) În condiţiile în care, pe perioada derulării contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, deţinătorii autorizaţiilor de
punere pe piaţă/reprezentanţii legali ai acestora menţionaţi la art. 1 alin. (1) solicită renegocierea clauzelor acestor
contracte, dar nu mai devreme de 6 luni de la data începerii valabilităţii contractului calculată începând cu luna în care s-a
eliberat prima prescripţie medicală cu medicamentul ce face obiectul contractului, se poate realiza o renegociere în acest
sens, având în vedere elementele negociate prevăzute în contract, aşa cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b),
procentul aplicat la valoarea consumului trimestrial şi sumele alocate cu această destinaţie.
(4) Renegocierea poate avea loc oricând pe perioada derulării unui contract cost-volum/cost-volum-rezultat, la
solicitarea uneia dintre părţi, în situaţiile în care a fost emisă o decizie de includere condiţionată în Listă pentru acelaşi
medicament şi aceeaşi indicaţie, dar în alte condiţii de administrare sau condiţii ce nu fac obiectul extinderii de indicaţie,
aşa cum acestea sunt definite la art. 1 lit. l) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea
criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a
instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau
excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de
care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul
programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în
numărul de pacienţi eligibili care a stat la baza negocierii şi încheierii contractului cost-volum/cost-volum-rezultat, caz în
care nu sunt aplicabile prevederile art. 3.
(5) Rezultatele finale ale renegocierii se consemnează întrun proces-verbal de renegociere semnat de membrii comisiei
prevăzute la art. 1 şi de deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă/reprezentanţii legali ai acestora menţionaţi la art. 1 alin.
(1), care va cuprinde procentul aplicat la valoarea consumului trimestrial şi elementele renegociate prevăzute în contract,
aşa cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), după caz.
(6) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea procesului-verbal de renegociere, Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate sau, după caz, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii, pentru medicamentele
incluse condiţionat în programele naţionale de sănătate derulate de Ministerul Sănătăţii, elaborează actul adiţional la

contractul cost-volum/cost-volum-rezultat.
(7) În situaţia în care pe perioada derulării contractului cost-volum/cost-volum-rezultat are loc o schimbare a
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă/reprezentantului legal al acestuia menţionat la art. 1 alin. (1), noul deţinător al
autorizaţiei de punere pe piaţă/reprezentantul legal al acestuia va prelua de drept drepturile şi obligaţiile rezultate din
contractele cost-volum/cost-volum-rezultat încheiate cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau, după caz, cu Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii."
6. În anexă, după punctul 5.7 se introduce un nou punct, punctul 5.8, cu următorul cuprins:
"5.8. În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut la punctul 5.4, DAPP/reprezentantul legal va transmite la
CNAS dovada plăţii contribuţiei trimestriale comunicate de CNAS în condiţiile pct. 4.3 şi/sau a sumei datorate potrivit pct.
6.2 ."

3.

841/24.10.2017

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE,
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE ŞI
FONDURILOR
EUROPENE

Ordinul nr.6394/2017
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării
regionale, administraţiei publice şi fondurilor
europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea
Programului naţional privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,
cu finanţare în anul 2017

Directia
Arhitect Sef
UAT-uri

7. În anexă, după punctul 7.1 se introduce un nou punct, punctul 7.1^1, cu următorul cuprins:
"7.1^1. Prevederile prezentului contract intră în vigoare la data de ………. şi sunt valabile până la împlinirea termenului
de 12 luni calculat începând cu luna în care s-a eliberat prima prescripţie medicală cu medicamentul care face obiectul
prezentului contract.*)
*) Se aplică pentru situaţia în care medicamentul este deja inclus în Listă.──────────
"
ART. II
Dispoziţiile pct. 5.8 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 3/1/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat
aflate în derulare, urmând a fi încheiate acte adiţionale în acest sens.
ART. I
Anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor
europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe, cu finanţare în anul 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 mai 2017, se
modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4.

844/25.10.2017

MINISTERUL
TRANSPORTURILOR

Ordinul nr. 1493/2017
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat
pentru realizarea de investiţii în infrastructura
aeroportuară, aferentă Programului operaţional
Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa
prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de
transport multimodal, de calitate, durabil şi
eficient, obiectivul specific 2.3 - Creşterea
gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Aeroportul
Internaţional
Sibiu

ART. 1
Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului
operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de
calitate, durabil şi eficient, obiectivul specific 2.3 - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, având
cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

5.

846/26.10.2017

PARLAMENTUL

Initiativa legislativa
Proiect de lege pentru modificarea Legii
societatilor comercialenr. 31/1990

R.A.
Aeroportul
Internaţional
Sibiu

INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ

S.C. Drumuri
şi Poduri S.A.
Serviciul
Juridic si
Contencios
Administrativ

LEGE

pentru modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

Art. I. — Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art. 8 pct. f va avea următorul cuprins:
f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor.
2. Art. 91 ai. (1) va avea următorul cuprins:
1. În societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni nominative emise de societate.
3. Art. 92 al. 4 se abrogă.

4. Art. 99 se abrogă.
5. Art. 99 1 va avea următorul cuprins:
1. Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se arată cuantumul
datoriei şi valoarea acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor nominative emise în formă materială, şi prin
menţionarea ipotecii pe titlu, semnată de creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.
6. Art. 102 al. 3 se abrogă.
7. Art. 113 pct. i 1 se abrogă.
8. Art. 123 al. (1) se abrogă.
9. Art. 270 al. (1)va avea următorul cuprins:
1. Sumele cuvenite acţionarilor, neîncasate în termen de 2 luni de la publicarea situaţiei financiare, vor fi depuse la o bancă
sau la una din unităţile acesteia cu arătarea numelui și prenumelui acţionarului.
10. Art. 273 partea introductivă şi litera d) vor avea următorul cuprins:
Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani administratorul, directorul general, membru consiliului de supraveghere
sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:
d) emite acţiuni la purtător sau predă titularului acţiunile înainte de termen ori predă acţiuni liberate în tot sau în parte, în
afară de cazurile stabilite de lege.
Art. II. — (1) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi deţinătorii de acţiuni la purtător au obligaţia de a
le transforma în acţiuni nominative, prin înregistrarea acestora din urmă la registrul comerţului.
(2) Deţinătorii acţiunilor la purtător care nu le-au transformat, în termen de 6 luni, în acţiuni nominative pierd dreptul de
vot şi dreptul la dividende.
(3) După expirarea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, orice referire la acţiunile la purtător din
legislaţia românească se va interpreta ca fiind referitoare la acţiunile nominative.
(4) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi se modifică şi următoarea lege:
— Legea 656/2002, republicată 2012, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor
măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată în Monitorul Oficial nr. 702 din 12 octombrie
2012, art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. a de unde se va scoate sintagma „acţiuni la purtător".

