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    Nr. 1.484/396  
 
    Ministerul Sănătăţii  
    Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare  
 
    Având în vedere prevederile:  
   - art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
   - art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările ulterioare;  
   - art. 8 pct. 6 din Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii 
ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002;  
    în temeiul:  
   - Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
   - Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările ulterioare,  
    văzând Referatul de aprobare nr. 4.539/18.984/2005 al Direcţiei generale farmaceutice şi aparatură 
medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Direcţiei radiaţii ionizante din cadrul Comisiei Naţionale pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare,  
 
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emit următorul 
ordin:  
 
   Art. 1. - Termenul de utilizare a instalaţiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără dispozitiv de control 
al debitului dozei se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2006.  
   Art. 2. - Ministerul Sănătăţii şi titularii de autorizaţie de utilizare vor lua măsuri de dotare cu dispozitive de 
control al debitului dozei instalaţiilor radiologice medicale de fluoroscopie până la data de 31 decembrie 
2006.  
   Art. 3. - După data de 31 decembrie 2006 titularii de autorizaţie vor înceta activitatea de utilizare a 
instalaţiilor radiologice medicale de fluoroscopie care nu au fost dotate cu dispozitiv de control al debitului 
dozei şi vor sigila postul de scopie al acestor instalaţii.  
   Art. 4. - Autorizaţiile de utilizare a instalaţiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără dispozitive de 
control al debitului dozei, cu valabilitate după data de 31 decembrie 2006, emise de Comisia Naţională 
pentru Controlul Activităţilor Nucleare, se vor modifica din oficiu în autorizaţii de deţinere pentru postul de 
fluoroscopie şi autorizaţie de utilizare numai pentru postul de grafie, după caz.  
   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
   Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării.  
   Art. 7. - Ministerul Sănătăţii prin Direcţia generală farmaceutică şi aparatură medicală şi Comisia Naţională 
pentru Controlul Activităţilor Nucleare prin Direcţia radiaţii ionizante vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin.  
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