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Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare - CNCAN - 
Ordin nr. 173/2003 din 16 octombrie 2003 
 

Ordinul nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de 
securitate radiologică în practicile de radiologie de 

diagnostic şi radiologie intervenţională   
 

În vigoare de la 23 decembrie 2003 
 

Consolidarea din data de 08 iulie 2016 are la bază publicarea din Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 924 din 23 decembrie 2003 şi include modificările aduse 
prin următoarele acte: Reglementare 2006; Ordin 1542/2006; Reglementare 

2006; 
Ultimul amendament în 01 ianuarie 2007. 

 
   *) Potrivit art. 1 din reglementările aprobate Ordinul ministrului sănătăţii 
publice nr. 1539/2006, prezentele reglementări completează Ordinul 
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 
173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de 
radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi stabilesc principiile generale de radioprotecţie a 
persoanelor sau pacienţilor expuşi medical la radiaţii ionizante în cazul 
expertizelor medico-legale.   
   *) Potrivit art. 1 alin. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1542/2006, 
Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare 
nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile 
de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează.   
   *) Potrivit art. 1 din reglementările aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii 
publice nr. 1541/2006, prezentele reglementări completează Ordinul 
preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 
173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de 
radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, cu modificările şi 
completările ulterioare şi stabilesc principiile generale de radioprotecţie a 
gravidelor expuse medical la radiaţii ionizante.   
    În conformitate cu prevederile:   
   ▪ Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor 
măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor 
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii 
publice, cu modificările ulterioare,   
   ▪ Hotărârii Guvernului nr. 746/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
aparatului de lucru al Guvernului,   
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   ▪ Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, 
republicată, cu modificările ulterioare,   
 
    preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite 
următorul ordin:   
 
   Art. 1. -  Se aprobă Normele de securitate radiologică în practicile de 
radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională prezentate în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 2. -  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
   Art. 3. -  Normele menţionate la art. 1 intră în vigoare de la data de 1 
ianuarie 2004.   
   Art. 4. -  Cu data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă art. 221-
247 din Normele republicane de securitate nucleară - Regimul de lucru cu 
surse de radiaţii nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară nr. 133 din 8 aprilie 1976.   
   Art. 5. -  Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, prin 
Direcţia aplicaţii surse cu radiaţii ionizante, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin.   
 

  

 
Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, 

 
Lucian Biro, 

 
secretar de stat 

 
 
    Bucureşti, 16 octombrie 2003.   
    Nr. 173.   
 

ANEXĂ    
 

NORME 
de securitate radiologică în practicile de radiologie 

de diagnostic şi radiologie intervenţională   
 
   *) Potrivit art. I din Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare nr. 291/2004, Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de 
diagnostic şi radiologie intervenţională, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei 
Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 173/2003, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 924 din 23 decembrie 2003, se modifică.   
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