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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL MINISTERUL 

MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE SĂNĂTĂȚII PUBLICE

Nr. 762 din 31 august 2007 Nr. 1.992 din 19 noiembrie 2007

O R D I N

pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește

încadrarea în grad de handicap

În temeiul art. 84 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu

modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile:

— art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității

de Șanse;

— art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei și egalității de șanse și ministrul sănătății publice emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Criteriile medico-psihosociale de

încadrare în grad de handicap, prevăzute în anexa*) care face

parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. — Autoritatea Națională pentru Persoanele cu

Handicap, Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu

handicap, Comisiile pentru protecția copilului și Direcțiile

generale de asistență socială și protecția copilului județene,

respectiv ale sectoarelor municipiului București vor duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Ministrul sănătății publice,

Paul Păcuraru Gheorghe Eugen Nicolăescu

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru

vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

pentru completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență 

agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală

În temeiul art. 2 și al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 254/2007,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. — După alineatul (3) al articolului 4 din Ordinul

președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în

insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din

9 august 2007, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu

următorul cuprins:

„(4) În cazul în care selecția practicianului în insolvență

organizată de Agenția Națională de Administrare Fiscală este

contestată pe calea unei acțiuni în instanță, organele fiscale care

au calitatea de creditori pot fi de acord cu propunerile de

desemnare provizorie până la soluționarea irevocabilă a acțiunii,

a lichidatorului sau administratorului judiciar formulate de alți

creditori, instituții publice sau operatori economici cu capital

majoritar de stat, cu condiția ca lichidatorul sau administratorul

judiciar propus să fie înscris pe Lista practicienilor în insolvență

agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Daniel Chițoiu

București, 19 decembrie 2007.

Nr. 2.402.
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