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Ministerul Transporturilor - MT - Ordin nr. 504/2014 din 29 aprilie 2014 
 

Ordinul nr. 504/556/2014 pentru completarea art. 6 din Normele 
metodologice privind examinarea medical  i psihologic  a personalului 

cu atribu ii în siguran a transporturilor i periodicitatea examin rii, 
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor i al ministrului s n t ii 

nr. 1.260/1.390/2013   
 

În vigoare de la 02 iunie 2014 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 02 iunie 2014. Nu exist  modific ri pân  la 22 
octombrie 2014. 

 
    Nr. 504/556   
 
    Ministerul Transporturilor   
    Ministerul S n t ii   
 
    În temeiul prevederilor art. 14 lit. b) i c) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 8/2013 privind 
reorganizarea re elei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor i pentru modificarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii, ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 24/2013 
privind organizarea i func ionarea Ministerului Transporturilor, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, precum i ale art. 7 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea i 
func ionarea Ministerului S n t ii, cu modific rile i complet rile ulterioare,   
 
    ministrul transporturilor i ministrul s n t ii emit urm torul ordin:   
 
   Art.  I.  -   La articolul 6 din Normele metodologice privind examinarea medical  i psihologic  a 
personalului cu atribu ii în siguran a transporturilor i periodicitatea examin rii, aprobate prin Ordinul 
ministrului transporturilor i al ministrului s n t ii nr. 1.260/1.390/2013, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 756 din 5 decembrie 2013, dup  alineatul (3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu urm torul cuprins:   
    " (4) Avizele medicale i psihologice eliberate pân  la data public rii prezentelor norme 
metodologice pentru controlul periodic al personalului cu atribu ii în siguran a transporturilor î i men in 
valabilitatea pentru care au fost emise."   
   Art. II. -   Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
 

   

 
p. Ministrul transporturilor, 

Virgil Drago  Titea, 
secretar de stat 

p. Ministrul s n t ii, 
Francisk Iulian Chiriac, 

secretar de stat 

 


