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din 04/10/2006 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 
16/10/2006 

 
privind interzicerea utilizării instalaţiilor radiologice 

medicale de microradiofotografie 
 

  

 
    În conformitate cu prevederile art. 11 lit. c) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 
reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 
1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 
2004, cu modificările ulterioare,  
    având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 888/2006 privind revizuirea 
reglementărilor referitoare la examinările radiologice de masă, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 647 din 26 iulie 2006, şi ale art. 13 din Normele fundamentale de securitate radiologică 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, 
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi 404 bis din 29 august 2000, cu completările 
ulterioare, potrivit cărora Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare poate dispune oprirea 
practicii, dacă aceasta nu se mai justifică,  
 
    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:  
 
   Art. 1. - Începând cu data de 26 octombrie 2006, se interzice utilizarea instalaţiilor medicale radiologice 
pentru microradiofotografie.  
   Art. 2. - Titularii autorizaţiilor de utilizare a instalaţiilor radiologice medicale pentru microradiofotografie vor 
înceta activitatea de utilizare şi vor lua măsuri pentru scoaterea din funcţiune a acestora.  
   Art. 3. - Autorizaţiile de utilizare a instalaţiilor radiologice medicale pentru microradiofotografie care sunt în 
vigoare îşi încetează valabilitatea la data de 26 octombrie 2006.  
   Art. 4. - Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare va emite, din oficiu, autorizaţii de deţinere 
fără drept de utilizare pentru instalaţiile radiologice medicale pentru microradiofotografie titularilor care 
posedă autorizaţiile prevăzute la art. 3.  
   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
   Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.  
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Controlul Activităţilor Nucleare, 
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