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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 2/1992
privind acordarea de indemnizaþii membrilor Academiei Române
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Articol unic. Ñ Articolul 1 din Legea nr. 2/1992 privind
acordarea de indemnizaþii membrilor Academiei Române,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4
din 20 ianuarie 1992, modificatã ºi completatã prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 78/1997, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din
15 decembrie 1997, aprobatã prin Legea nr. 17/1999,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8
din 15 ianuarie 1999, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

”Art. 1. Ñ Membrii Academiei Române primesc lunar o
indemnizaþie determinatã în raport cu salariul de bazã,
corespunzãtor coeficientului mediu de multiplicare de 3,562,
indexat, stabilit pentru funcþia de cercetãtor ºtiinþific principal gradul I, conform anexei VII/3 la Legea nr. 154/1998,
dupã cum urmeazã:
a) membrii titulari
80%
b) membrii corespondenþi
60%
c) membrii de onoare din România,
Republica Moldova ºi Ucraina
60%.Ò

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Preºedintele Academiei Române,
Eugen Simion
p. Ministrul culturii,
Kelemen Hunor,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Iosefina Moroºan,
secretar de stat
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Bucureºti, 12 februarie 1999.
Nr. 5.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Societãþii Comerciale
”NobilmetÒ Ñ S.A. ºi a Societãþii Comerciale ”Senzorom Ñ CCPÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 25 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii ºi finanþãrii
activitãþii de cercetare-dezvoltare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Societatea Comercialã
”NobilmetÒ Ñ S.A., persoanã juridicã românã cu capital
integral de stat, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca,
str. Fântânele nr. 30, judeþul Cluj, prin reorganizarea
Colectivului de cercetare ºi producþie preparate pentru
metalizare din cadrul Institutului de Chimie ”Raluca RipanÒ
Cluj-Napoca, care se desfiinþeazã.
(2) Se înfiinþeazã Societatea Comercialã ”Senzorom Ñ
CCPÒ Ñ S.A., persoanã juridicã românã cu capital integral
de stat, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele
nr. 30, judeþul Cluj, prin reorganizarea Colectivului de producþie senzori electrochimici, din cadrul Institutului de
Chimie ”Raluca RipanÒ Cluj-Napoca, care se desfiinþeazã.
Art. 2. Ñ Societãþile comerciale prevãzute la art. 1 se
organizeazã ºi funcþioneazã în conformitate cu dispoziþiile

legale în vigoare ºi cu statutele prevãzute în anexele nr. 1
ºi 2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ (1) Capitalul social iniþial al Societãþii
Comerciale ”NobilmetÒ Ñ S.A. este în valoare de 253.815
mii lei, format prin preluarea activului Colectivului de cercetare ºi producþie preparate pentru metalizare, conform
bilanþului contabil încheiat la data de 30 iunie 1998,
urmând sã fie reevaluat în conformitate cu prevederile
actelor normative în vigoare.
(2) Capitalul social iniþial al Societãþii Comerciale
”Senzorom Ñ CCPÒ Ñ S.A. este în valoare de 55.341 mii lei,
format prin preluarea activului Colectivului de producþie
senzori electrochimici, conform bilanþului contabil încheiat la
data de 30 iunie 1998, urmând sã fie reevaluat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
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(3) Drepturile ºi obligaþiile acþionarului la societãþile
comerciale prevãzute la art. 1 sunt exercitate de Fondul
Proprietãþii de Stat.
Art. 4. Ñ (1) Activul ºi pasivul, precum ºi contractele
colectivelor care se desfiinþeazã se preiau de cãtre societãþile comerciale prevãzute la art. 1, prin protocol de predare-preluare, de la Institutul de Chimie ”Raluca RipanÒ
Cluj-Napoca, pe baza datelor din bilanþul contabil încheiat
la 30 iunie 1998, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) Patrimoniul Institutului de Chimie ”Raluca RipanÒ
Cluj-Napoca se va diminua, în mod corespunzãtor, cu
valorile de patrimoniu predate societãþilor comerciale nouînfiinþate.
Art. 5. Ñ Societatea Comercialã ”NobilmetÒ Ñ S.A. are
ca principal obiect de activitate: cercetarea-dezvoltarea în
domeniul chimiei; producerea ºi comercializarea de produse
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chimice din domeniul preparatelor pentru metalizare pe
bazã de metale nobile, din domeniul pigmenþilor anorganici
ºi al vopselelor, efectuarea de servicii ºtiinþifice ºi tehnologice; operaþiuni de import-export.
Art. 6. Ñ Societatea Comercialã ”Senzorom Ñ CCPÒ Ñ
S.A. are ca principal obiect de activitate: cercetarea-dezvoltarea în domeniul chimiei, protecþiei mediului, sãnãtãþii; producerea ºi comercializarea de produse chimice, senzori
fizico-chimici ºi aparaturã analiticã de avertizare, mãsurã ºi
control; efectuarea de servicii ºtiinþifice ºi tehnologice; operaþiuni de import-export.
Art. 7. Ñ Personalul colectivelor care se reorganizeazã
va fi preluat prin transfer de cãtre societãþile comerciale
prevãzute la art. 1 ºi îºi va pãstra salariile avute la data
transferului, pânã la negocierea noilor contracte colective
de muncã.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare,
L‡niy Sz‡bolcs
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Preºedintele Agenþiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Bucureºti, 5 februarie 1999.
Nr. 75.
ANEXA Nr. 1

STATUTUL
Societãþii Comerciale ”NobilmetÒ Ñ S.A.
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea

Denumirea societãþii comerciale este Societatea
Comercialã ”NobilmetÒ Ñ S.A., denumitã în continuare
societate comercialã.
În orice act, scrisoare sau publicaþie emanând de la
societatea comercialã se menþioneazã denumirea, forma
juridicã, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului, codul fiscal, precum ºi capitalul social.
ARTICOLUL 2
Forma juridicã

Societatea Comercialã ”NobilmetÒ Ñ S.A. este persoanã
juridicã românã având forma juridicã de societate comercialã pe acþiuni ºi îºi desfãºoarã activitatea în conformitate
cu legile române ºi cu prezentul statut.
ARTICOLUL 3
Sediul

Sediul societãþii comerciale este în municipiul ClujNapoca, str. Fântânele nr. 30, judeþul Cluj. Sediul sãu
poate fi schimbat în altã localitate din România, pe baza
hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, potrivit legii.
Societatea comercialã poate avea filiale, precum ºi
sucursale, reprezentanþe ºi agenþii situate ºi în alte localitãþi
din þarã ºi din strãinãtate.

ARTICOLUL 4
Durata

Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
de la data înmatriculãrii ei în registrul comerþului.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate al societãþii comerciale
ARTICOLUL 5

Scopul societãþii comerciale este efectuarea de activitãþi
de cercetare-dezvoltare, producerea ºi comercializarea de
produse ºi tehnologii din domeniul chimiei, servicii ºi punerea în aplicare a iniþiativelor în vederea realizãrii obiectului
de activitate în condiþii de eficienþã.
ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:
a) realizarea de cercetãri fundamentale, aplicative ºi de
dezvoltare tehnologicã în domeniul chimiei;
b) recuperarea materialelor utile din deºeuri industriale,
cu accent expres pe metale nobile: argint, aur, paladiu,
platinã, rodiu, ruteniu etc.;
c) producerea ºi comercializarea de produse chimice din
domeniul preparatelor pentru metalizare pe bazã de metale
nobile, din domeniul pigmenþilor anorganici ºi al vopselelor;
d) efectuarea de analize tehnologice în instalaþii chimice,
pentru îmbunãtãþirea performanþelor acestora;
e) efectuarea de analize speciale în vederea testãrii ºi
atestãrii calitãþii produselor ºi a mediului;
f) activitate de expertizare, evaluare, consiliere, în condiþiile legii;
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g) consultanþã ºi reprezentanþã în þarã ºi în strãinãtate,
în condiþiile legii;
h) operaþiuni de import-export în domeniul propriu de
activitate.
Societatea comercialã poate desfãºura orice alte operaþiuni productive, comerciale, financiare ºi de investiþii în
legãturã directã sau colateralã cu domeniul sãu de activitate, care i-ar putea asigura funcþionarea, extinderea sau
dezvoltarea, precum ºi iniþierea ºi realizarea de acþiuni de
colaborare ºi cooperare internaþionalã în nume propriu,
pentru domeniul sãu de activitate.
Societatea comercialã îºi va realiza obiectul de activitate
în þarã ºi în strãinãtate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile
ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 11
Cesiunea acþiunilor

Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
acþiune.
Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
sau cãtre terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute de lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea acþiunilor

În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din
localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale.
CAPITOLUL IV
Adunarea generalã a acþionarilor

Capitalul social

ARTICOLUL 13

Capitalul social iniþial este în valoare de 253.815 mii lei,
în întregime subscris ºi vãrsat, împãrþit în 10.152 acþiuni
nominative în valoare nominalã de 25.000 lei.
La momentul constituirii, capitalul social este deþinut
integral de statul român ca acþionar unic, pânã la transmiterea acþiunilor din proprietatea statului cãtre terþe persoane
fizice ºi/sau juridice, române sau strãine, în condiþiile legii.

Atribuþii

ARTICOLUL 8
Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 9
Acþiunile

Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
semnãtura a doi administratori.
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie, care se pãstreazã la sediul sãu.
ARTICOLUL 10
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

Fiecare acþiune subscrisã ºi plãtitã de acþionari conferã
acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în organele de
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului,
conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale,
precum ºi alte drepturi prevãzute de statut ºi de reglementãrile legale.
Deþinerea acþiunii implicã adeziunea de drept la statut.
Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni se transmit în
cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligaþiile sociale ale societãþii comerciale sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acþionarii rãspund
în limita valorii acþiunilor pe care le deþin.
Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor.

Adunarea generalã a acþionarilor este organul de conducere al societãþii comerciale care decide asupra activitãþii
acesteia ºi asupra politicii ei economice ºi comerciale.
Adunarea generalã a acþionarilor are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
b) alege membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii,
inclusiv cenzorii supleanþi, le stabileºte remuneraþia, îi
descarcã de gestiune ºi îi revocã;
c) hotãrãºte asupra constituirii comisiei de selecþie în
vederea desemnãrii managerului;
d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
programul de activitate pentru exerciþiul financiar urmãtor;
e) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierderi, dupã analizarea raportului consiliului de administraþie ºi al cenzorilor; aprobã repartizarea
profitului conform legii;
f) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor;
g) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor
bancare curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor,
inclusiv prin gajarea acþiunilor, potrivit legii;
h) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de
filiale, sucursale, reprezentanþe sau agenþii;
i) hotãrãºte cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a
valorii nominale a acestora, precum ºi la cesiunea
acþiunilor;
j) hotãrãºte cu privire la modificarea statutului, precum
ºi la transformarea formei juridice a societãþii comerciale;
k) hotãrãºte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea
ºi lichidarea societãþii comerciale;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie privind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu referire
la profit ºi la dividende, poziþia pe piaþa internã ºi internaþionalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia
mediului, relaþiile cu clienþii;
m) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;
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n) hotãrãºte în orice alte probleme privind societatea
comercialã, potrivit legii.
Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extraordinare.
Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
ARTICOLUL 14
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie.
Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are loc cel
puþin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul în curs.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se convoacã la cererea acþionarilor ale cãror acþiuni reprezintã
contravaloarea a 10% din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum ºi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu
excepþia primilor 2 ani de la înfiinþarea societãþii comerciale.
Adunarea generalã a acþionarilor, va fi convocatã ori de
câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziþiile din statut, cu cel puþin 15 zile înainte de data stabilitã.
Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-un ziar de largã circulaþie
din municipiul Cluj-Napoca.
Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor acesteia.
Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.
Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
ARTICOLUL 15
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã
valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã treimi
din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã sunt
îndeplinite condiþiile prevãzute la art. 112 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor este constituitã valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei
pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
deþin cel puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie.
Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã un
secretar care sã verifice prezenþa acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor.
Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se va
scrie într-un registru sigilat ºi parafat ºi va fi semnat de
persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretarul care l-a
întocmit.
La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii generale a acþionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la
raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale, pot
fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
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ARTICOLUL 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor

Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin
vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideazã ºedinþa sau a
unui grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi, care deþin
cel puþin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide
ca votul sã fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
lor ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea
administratorilor.
Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii absenþi, precum ºi pentru cei care
au votat împotrivã.
ARTICOLUL 17

Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul
Proprietãþii de Stat.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 18
Organizare

Societatea comercialã este administratã de cãtre consiliul de administraþie compus din 3 persoane, care pot fi
acþionari sau terþi, alese de adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese
pe noi perioade de 4 ani.
Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou administrator, pentru completarea locului vacant. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant este egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.
La prima ºedinþã consiliul de administraþie alege dintre
membrii sãi un preºedinte. Preºedintele consiliului de administraþie este ºi directorul general al societãþii comerciale.
Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul societãþii comerciale ori de câte ori este necesar, dar cel puþin
o datã pe lunã, la convocarea preºedintelui.
Consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte.
Preºedintele numeºte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
cel puþin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de
administraþie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a
membrilor prezenþi.
Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform
ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preºedinte cu cel puþin 15 zile înainte.
Acestea se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei,
care se scrie într-un registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie.
Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului
de administraþie participanþi la ºedinþã, inclusiv de secretarul
acestuia.
Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limitate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor
probleme.
În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este reprezentatã de preºedintele consiliului de administraþie, pe baza ºi
în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a
acþionarilor. Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã actele care o angajeazã faþã de terþi.
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Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita
orice act care este legat de administrarea societãþii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferã.
Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea
acestora, toate documentele societãþii comerciale.
Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
sau solidar, dupã caz, pentru prejudiciile aduse societãþii
comerciale, pentru abateri de la statut sau pentru greºeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaþii ei vor putea fi
revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului
de administraþie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990,
privind societãþile comerciale republicatã, nu pot fi fondatori,
precum ºi cele care, ele ori soþul, rudele sau afinii lor pânã
la gradul al doilea inclusiv, sunt, în acelaºi timp, patroni
sau asociaþi la societãþi comerciale cu capital privat cu acelaºi profil sau cu care societatea comercialã are relaþii
comerciale directe.
ARTICOLUL 19
Atribuþiile consiliului de administraþie

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) aprobã angajarea ºi concedierea personalului ºi stabileºte drepturile, îndatoririle ºi responsabilitãþile acestuia;
b) aprobã sistemul de salarizare a personalului angajat,
în funcþie de studii ºi de munca efectiv prestatã, cu respectarea limitei minime de salarizare prevãzute de lege;
c) negociazã ºi încheie cu managerul desemnat câºtigãtor al concursului de selecþie contractul de management;
d) aprobã componenþa ºi mandatul comisiei de negociere
a contractului colectiv de muncã;
e) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi;
f) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi de vânzare de
bunuri;
g) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
sau darea cu chirie);
h) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
i) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor;
j) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,
precum ºi proiectul programului de activitate ºi proiectul
bugetului de venituri ºi cheltuieli ale societãþii comerciale pe
anul în curs;
k) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor.
CAPITOLUL VI
Gestiunea societãþii comerciale
ARTICOLUL 20
Cenzorii

Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþionari ºi de 3 cenzori care trebuie sã fie acþionari, cu excepþia cenzorilor contabili.
În perioada în care statul este acþionar unic, cenzorii
sunt reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acþionarilor li
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
pierderilor.
Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:

a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, a portofoliului de
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administraþie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezentate de consiliul de administraþie cu privire la conturile
societãþii comerciale, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi, prezentând adunãrii generale a acþionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã operaþiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor de
vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau
de modificare a statutului societãþii comerciale.
Cenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale ºi
iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul de divergenþe se înainteazã adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a
acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul
de administraþie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu
excepþia primilor 2 ani de la constituirea societãþii comerciale, sau ori de câte ori considerã necesar, pentru alte
situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
Atribuþiile, precum ºi drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se
completeazã cu dispoziþiile legale în acest domeniu.
Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi pe o perioadã
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
care intrã sub incidenþa art. 18 ultimul alineat din prezentul
statut, precum ºi cele care sunt rude sau afini ai administratorilor pânã la gradul al patrulea sau soþii administratorilor, cele care primesc sub orice formã, pentru alte funcþii
decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la
administratori sau de la societatea comercialã.
CAPITOLUL VII
Activitatea societãþii comerciale
ARTICOLUL 21
Exerciþiul financiar

Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
începe la data constituirii societãþii comerciale.
ARTICOLUL 22
Personalul societãþii comerciale

Personalul de conducere al societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor. În
perioada în care statul este acþionar unic, personalul de
conducere ºi cenzorii vor fi numiþi de împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat cu aprobarea consiliului
de administraþie de cãtre directorul general al societãþii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei de
asigurãri sociale de stat se face potrivit legii.
ARTICOLUL 23
Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii,
modul de amortizare a mijloacelor fixe.
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ARTICOLUL 24
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

Societatea comercialã va organiza ºi va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementãrile legale ºi va
întocmi bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, cu
respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul
Finanþelor.
Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ARTICOLUL 25
Calculul ºi repartizarea profitului

Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
vigoare.
Societatea comercialã îºi constituie fondul de rezervã ºi
alte fonduri, în condiþiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
societatea comercialã în condiþiile legii, în cel mult douã
luni de la aprobarea bilanþului contabil de cãtre adunarea
generalã a acþionarilor.
În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî asupra modului
cum vor fi suportate aceste pierderi.
ARTICOLUL 26
Registrele societãþii comerciale

Societatea comercialã va þine registrele prevãzute de
lege.
CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ARTICOLUL 27
Modificarea formei juridice

Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
formã de societate, prin hotãrârea adunãrii generale
extraordinare a acþionarilor.
În perioada în care statul este acþionar unic, transformarea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
interesele capitalului de stat.
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Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi publicitate cerute la înfiinþarea
societãþilor comerciale.
ARTICOLUL 28
Dizolvarea societãþii comerciale

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;
b) declararea nulitãþii societãþii;
c) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
d) falimentul societãþii;
e) la cererea oricãrui acþionar, dacã împrejurãrile de
forþã majorã ºi consecinþele lor dureazã mai mult de 8 luni,
iar adunarea generalã a acþionarilor constatã cã funcþionarea societãþii comerciale nu mai este posibilã;
f) în cazul ºi în condiþiile prevãzute de art. 153 din
Legea nr. 31/1990, republicatã;
g) capitalul social se micºoreazã sub minimul legal;
h) numãrul acþionarilor scade sub numãrul legal.
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
ARTICOLUL 29
Lichidarea societãþii comerciale

Dizolvarea societãþii are ca efect deschiderea procedurii
lichidãrii.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartizarea patrimoniului se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 30
Litigii

Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
ºi persoanele fizice sau juridice sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
Pentru soluþionarea litigiilor izvorând din contractele
comerciale încheiate de societatea comercialã se poate
apela la arbitraj, în condiþiile legii.
CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completeazã cu alte
prevederi legale în domeniu, cu dispoziþiile Legii
nr. 31/1990, republicatã, ºi ale Codului comercial.
ANEXA Nr. 2

STATUTUL
Societãþii Comerciale ”Senzorom Ñ CCPÒ Ñ S.A.
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

juridicã, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului, codul fiscal, precum ºi capitalul social.

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Denumirea

Forma juridicã

Denumirea societãþii comerciale este Societatea
Comercialã ”Sonzorom Ñ CCPÒ Ñ S.A., denumitã în
continuare societate comercialã.
În orice act, scrisoare sau publicaþie emanând de la
societatea comercialã se menþioneazã denumirea, forma

Societatea comercialã este persoanã juridicã românã
având forma juridicã de societate comercialã pe acþiuni ºi
îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu legile române
ºi cu prezentul statut.
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ARTICOLUL 3
Sediul

Sediul societãþii comerciale este în municipiul ClujNapoca, str. Fântânele nr. 30, judeþul Cluj. Sediul sãu
poate fi schimbat în altã localitate din România, pe baza
hotãrârii adunãrii generale a acþionarilor, potrivit legii.
Societatea comercialã poate avea filiale, precum ºi
sucursale, reprezentanþe ºi agenþii situate ºi în alte localitãþi
din þarã ºi din strãinãtate.
ARTICOLUL 4
Durata

Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
de la data înmatriculãrii ei în registrul comerþului.
CAPITOLUL II
Obiectul de activitate al societãþii comerciale
ARTICOLUL 5

Scopul societãþii comerciale este efectuarea de activitãþi
de cercetare-dezvoltare, producerea ºi comercializarea de
produse ºi tehnologii din domeniul chimiei, servicii ºi punerea în aplicare a iniþiativelor în vederea realizãrii obiectului
de activitate în condiþii de eficienþã.
ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:
a) efectuarea de cercetãri fundamentale, aplicative ºi de
dezvoltare tehnologicã, inclusiv proiectare, în domeniile: chimie, protecþia mediului, sãnãtate, senzori fizico-chimici ºi
aparaturã analiticã de avertizare, mãsurã ºi control etc.;
b) elaborarea de standarde ºi metode de analizã;
c) recuperarea de metale nobile (aur, platinã, argint) din
senzori electrochimici uzaþi, în vederea reciclãrii;
d) transfer de tehnologii, inovaþii ºi brevete la agenþi
economici;
e) producerea ºi comercializarea de senzori fizico-chimici, aparaturã analiticã de avertizare, mãsurã ºi control,
produse chimice;
f) prestãri de servicii în domeniul propriu de activitate:
formare ºi specializare profesionalã, expertizare, evaluare,
consiliere, asistenþã tehnicã, verificãri metrologice, depanãri;
g) consultanþã ºi reprezentanþã în þarã ºi în strãinãtate,
în condiþiile legii;
h) operaþiuni de import-export ºi marketing în domeniul
propriu de activitate.
Societatea comercialã poate desfãºura orice alte operaþiuni productive, comerciale, financiare ºi de investiþii în
legãturã directã sau colateralã cu domeniul sãu de activitate, care i-ar putea asigura funcþionarea, extinderea sau
dezvoltarea, precum ºi iniþierea ºi realizarea de acþiuni de
colaborare ºi cooperare internaþionalã în nume propriu, pentru domeniul sãu de activitate.
Societatea comercialã îºi va realiza obiectul de activitate
în þarã ºi în strãinãtate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.

La momentul constituirii, capitalul social este deþinut
integral de statul român ca acþionar unic, pânã la transmiterea acþiunilor din proprietatea statului cãtre terþe persoane
fizice ºi/sau juridice, române sau strãine, în condiþiile legii.
ARTICOLUL 8
Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 9
Acþiunile

Acþiunile nominative ale societãþii comerciale vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
Acþiunile vor purta timbrul sec al societãþii comerciale ºi
semnãtura a doi administratori.
Societatea comercialã va þine evidenþa acþiunilor într-un
registru numerotat, sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie, care se pãstreazã la sediul sãu.
ARTICOLUL 10
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

Fiecare acþiune subscrisã ºi plãtitã de acþionari conferã
acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în organele de
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului,
conform prevederilor prezentului statut ºi dispoziþiilor legale,
precum ºi alte drepturi prevãzute de statut ºi de reglementãrile legale.
Deþinerea acþiunii implicã adeziunea de drept la statut.
Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni se transmit în
cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Obligaþiile sociale ale societãþii comerciale sunt garantate
cu patrimoniul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în
limita valorii acþiunilor pe care le deþin.
Patrimoniul societãþii comerciale nu poate fi grevat de
datorii sau de alte obligaþii personale ale acþionarilor.
ARTICOLUL 11
Cesiunea acþiunilor

Acþiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaºte decât un proprietar pentru fiecare
acþiune.
Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între acþionari
sau cãtre terþi se face în condiþiile ºi cu procedura prevãzute de lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea acþiunilor

În cazul pierderii unor acþiuni, proprietarul va trebui sã
anunþe consiliul de administraþie ºi sã facã public faptul
prin presã, în cel puþin douã ziare de largã circulaþie din
localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale.

CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile

CAPITOLUL IV
Adunarea generalã a acþionarilor

ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 13

Capitalul social

Atribuþii

Capitalul social iniþial este în valoare de 55.341 mii lei,
în întregime subscris ºi vãrsat, împãrþit în 2.213 acþiuni
nominative în valoare nominalã de 25.000 lei.

Adunarea generalã a acþionarilor este organul de conducere al societãþii comerciale, care decide asupra activitãþii
acesteia ºi asupra politicii ei economice ºi comerciale.
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Adunarea generalã a acþionarilor are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã structura organizatoricã a societãþii comerciale
ºi numãrul de posturi, precum ºi normativul de constituire a
compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
b) alege membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii,
inclusiv cenzorii supleanþi, le stabileºte remuneraþia, îi descarcã de gestiune ºi îi revocã;
c) hotãrãºte asupra constituirii comisiei de selecþie în
vederea desemnãrii managerului;
d) aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli ºi, dupã caz,
programul de activitate pentru exerciþiul financiar urmãtor;
e) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierderi, dupã analizarea raportului consiliului de administraþie ºi al cenzorilor; aprobã repartizarea
profitului conform legii;
f) hotãrãºte cu privire la folosirea dividendelor;
g) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare, pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileºte
competenþele ºi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale ºi a garanþiilor, inclusiv prin gajarea acþiunilor, potrivit legii;
h) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de
filiale, sucursale, reprezentanþe sau agenþii;
i) hotãrãºte cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a
valorii nominale a acestora, precum ºi la cesiunea acþiunilor;
j) hotãrãºte cu privire la modificarea statutului, precum
ºi la transformarea formei juridice a societãþii comerciale;
k) hotãrãºte cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea
ºi lichidarea societãþii comerciale;
l) analizeazã rapoartele consiliului de administraþie privind stadiul ºi perspectivele societãþii comerciale, cu referire la profit ºi la dividende, poziþia pe piaþa internã ºi
internaþionalã, nivelul tehnic, calitatea, forþa de muncã, protecþia mediului, relaþiile cu clienþii;
m) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a
cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;
n) hotãrãºte în orice alte probleme privind societatea
comercialã, potrivit legii.
Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi extraordinare.
Atribuþiile adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare
ale acþionarilor se diferenþiazã potrivit legii.
ARTICOLUL 14
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã de cãtre
preºedintele consiliului de administraþie.
Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are loc cel
puþin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exerciþiului financiar, pentru examinarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierderi pe anul precedent ºi pentru
stabilirea programului de activitate ºi a bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul în curs.
Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor se convoacã la cererea acþionarilor ale cãror acþiuni reprezintã
contravaloarea a 10% din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum ºi în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu
excepþia primilor 2 ani de la înfiinþarea societãþii comerciale.
Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã ori de
câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispoziþiile din
statut, cu cel puþin 15 zile înainte de data stabilitã.
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Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-un ziar de largã circulaþie
din municipiul Cluj-Napoca.
Convocarea va cuprinde locul ºi data þinerii adunãrii
generale a acþionarilor, precum ºi ordinea de zi, cu menþionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul
dezbaterilor acesteia.
Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul
integral al propunerilor.
Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la sediul
societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
ARTICOLUL 15
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor este constituitã
valabil ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare
acþionarii prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin douã
treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã
sunt îndeplinite condiþiile prevãzute la art. 112 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990, republicatã.
Adunarea generalã a acþionarilor este constituitã valabil
ºi poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare acþionarii
prezenþi sau reprezentaþi deþin cel puþin trei pãtrimi din
capitalul social, iar la a doua convocare, dacã deþin cel
puþin jumãtate din capitalul social.
Adunarea generalã a acþionarilor este prezidatã de
cãtre preºedintele consiliului de administraþie.
Preºedintele consiliului de administraþie desemneazã un
secretar care sã verifice prezenþa acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor.
Procesul-verbal al adunãrii generale se va scrie într-un
registru sigilat ºi parafat ºi va fi semnat de persoana care
a prezidat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
La ºedinþele ordinare ºi extraordinare ale adunãrii generale a acþionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la
raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale, pot
fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
ARTICOLUL 16
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor

Hotãrârile adunãrilor generale ale acþionarilor se iau prin
vot deschis.
La propunerea persoanei care prezideazã ºedinþa sau a
unui grup de acþionari prezenþi sau reprezentaþi, care deþin
cel puþin o pãtrime din capitalul social, se va putea decide
ca votul sã fie secret.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor
consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru revocarea
lor ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea
administratorilor.
Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii absenþi, precum ºi pentru cei care
au votat împotrivã.
ARTICOLUL 17

Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul
Proprietãþii de Stat.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 18
Organizare

Societatea comercialã este administratã de cãtre consiliul de administraþie compus din 3 persoane, care pot fi
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acþionari sau terþi, alese de adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese
pe noi perioade de 4 ani.
Când se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor alege un nou administrator, pentru completarea locului vacant. Durata pentru
care este ales noul administrator pentru a ocupa locul
vacant este egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
Consiliul de administraþie este condus de un preºedinte.
La prima ºedinþã consiliul de administraþie alege dintre
membrii sãi un preºedinte. Preºedintele consiliului de administraþie este ºi directorul general al societãþii comerciale.
Consiliul de administraþie se întruneºte la sediul societãþii comerciale ori de câte ori este necesar, dar cel puþin
o datã pe lunã, la convocarea preºedintelui.
Consiliul de administraþie este prezidat de preºedinte.
Preºedintele numeºte un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenþa a
cel puþin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de
administraþie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a
membrilor prezenþi.
Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform
ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preºedinte cu cel puþin 15 zile înainte.
Acestea se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei,
care se scrie într-un registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie.
Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului
de administraþie participanþi la ºedinþã, inclusiv de secretarul
acestuia.
Consiliul de administraþie poate delega unuia sau mai
multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limitate ºi poate recurge la experþi pentru studierea anumitor
probleme.
În relaþiile cu terþii, societatea comercialã este reprezentatã de preºedintele consiliului de administraþie, pe baza ºi
în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a
acþionarilor. Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã actele care o angajeazã faþã de terþi.
Membrii consiliului de administraþie vor putea exercita
orice act care este legat de administrarea societãþii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se
conferã.
Preºedintele consiliului de administraþie este obligat sã
punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea
acestora, toate documentele societãþii comerciale.
Membrii consiliului de administraþie rãspund individual
sau solidar, dupã caz, pentru prejudiciile aduse societãþii
comerciale, pentru abateri de la statut sau pentru greºeli în
administrarea acesteia. În astfel de situaþii ei vor putea fi
revocaþi prin hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului
de administraþie personale care, potrivit Legii nr. 31/1990,
republicatã, nu pot fi fondatori, precum ºi cele care, ele ori
soþul, rudele sau afinii lor pânã la gradul al doilea inclusiv,
sunt, în acelaºi timp, patroni sau asociaþi la societãþi
comerciale cu capital privat cu acelaºi profil sau cu care
societatea comercialã are relaþii comerciale directe.
ARTICOLUL 19
Atribuþiile consiliului de administraþie

Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:

a) aprobã angajarea ºi concedierea personalului ºi stabileºte drepturile, îndatoririle ºi responsabilitãþile acestuia;
b) aprobã sistemul de salarizare a personalului angajat,
în funcþie de studii ºi de munca efectiv prestatã, cu respectarea limitei minime de salarizare prevãzute de lege;
c) negociazã ºi încheie cu managerul desemnat câºtigãtor al concursului de selecþie contractul de management;
d) aprobã componenþa ºi mandatul comisiei de negociere a contractului colectiv de muncã;
e) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi;
f) aprobã operaþiunile de cumpãrare ºi de vânzare de
bunuri;
g) aprobã încheierea de contracte de închiriere (luarea
sau darea cu chirie);
h) stabileºte tactica ºi strategia de marketing;
i) aprobã încheierea sau rezilierea contractelor;
j) supune anual adunãrii generale a acþionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciþiului financiar,
raportul cu privire la activitatea societãþii comerciale, bilanþul
contabil ºi contul de profit ºi pierderi pe anul precedent,
precum ºi proiectul programului de activitate ºi proiectul
bugetului de venituri ºi cheltuieli ale societãþii comerciale pe
anul în curs;
k) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor.
CAPITOLUL VI
Gestiunea societãþii comerciale
ARTICOLUL 20
Cenzorii

Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de acþionari ºi de 3 cenzori care trebuie sã fie acþionari, cu excepþia cenzorilor contabili.
În perioada în care statul este acþionar unic, cenzorii
sunt reprezentanþi ai Ministerului Finanþelor.
Pentru a putea exercita dreptul de control, acþionarilor li
se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societãþii comerciale, situaþia patrimoniului, a profitului ºi a
pierderilor.
Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, a portofoliului de
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administraþie despre neregulile constatate;
b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezentate de consiliul de administraþie cu privire la conturile
societãþii comerciale, bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi, prezentând adunãrii generale a acþionarilor un
raport scris;
c) la lichidarea societãþii comerciale controleazã operaþiunile de lichidare;
d) prezintã adunãrii generale a acþionarilor punctul lor de
vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau
de modificare a statutului societãþii comerciale.
Cenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale ºi
iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul de divergenþe se înainteazã adunãrii generale a acþionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a
acþionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul
de administraþie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu
excepþia primilor 2 ani de la constituirea societãþii comerciale, sau ori de câte ori considerã necesar, pentru alte
situaþii privind încãlcarea dispoziþiilor legale ºi statutare.
Atribuþiile, precum ºi drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se
completeazã cu dispoziþiile legale în acest domeniu.
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Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi pe o perioadã
de maximum 3 ani ºi pot fi realeºi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele
care intrã sub incidenþa art. 18 ultimul alineat din prezentul
statut, precum ºi cele care sunt rude sau afini ai administratorilor pânã la gradul al patrulea sau soþii administratorilor, cele care primesc sub orice formã, pentru alte funcþii
decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneraþie de la
administratori sau de la societatea comercialã.
CAPITOLUL VII
Activitatea societãþii comerciale
ARTICOLUL 21
Exerciþiul financiar

Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se încheie la
31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exerciþiu financiar
începe la data constituirii societãþii comerciale.
ARTICOLUL 22
Personalul societãþii comerciale

Personalul de conducere al societãþii comerciale ºi cenzorii sunt aleºi de adunarea generalã a acþionarilor. În
perioada în care statul este acþionar unic, personalul de
conducere ºi cenzorii vor fi numiþi de împuterniciþii mandataþi sã reprezinte interesele capitalului de stat.
Restul personalului este angajat cu aprobarea consiliului
de administraþie de cãtre directorul general al societãþii
comerciale.
Salarizarea se face conform legislaþiei în vigoare.
Plata salariilor, a impozitelor pe acestea ºi a cotei de
asigurãri sociale de stat se face potrivit legii.
ARTICOLUL 23
Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administraþie stabileºte, în condiþiile legii,
modul de amortizare a mijloacelor fixe.
ARTICOLUL 24
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

Societatea comercialã va organiza ºi va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementãrile legale ºi va
întocmi bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi, cu
respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul
Finanþelor.
Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.
ARTICOLUL 25
Calculul ºi repartizarea profitului

Profitul societãþii comerciale se stabileºte pe baza bilanþului contabil aprobat de adunarea generalã a acþionarilor.
Profitul impozabil se stabileºte în condiþiile legii.
Profitul societãþii comerciale rãmas dupã plata impozitului
pe profit se va repartiza conform dispoziþiilor legale în
vigoare.
Societatea comercialã îºi constituie fondul de rezervã ºi
alte fonduri, în condiþiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acþionarilor se face de cãtre
societatea comercialã în condiþiile legii, în cel mult douã
luni de la aprobarea bilanþului contabil de cãtre adunarea
generalã a acþionarilor.
În cazul înregistrãrii de pierderi, adunarea generalã a
acþionarilor va analiza cauzele ºi va hotãrî asupra modului
cum vor fi suportate aceste pierderi.
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ARTICOLUL 26
Registrele societãþii comerciale

Societatea comercialã va þine registrele prevãzute de
lege.
CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ARTICOLUL 27
Modificarea formei juridice

Societatea comercialã va putea fi transformatã în altã
formã de societate, prin hotãrârea adunãrii generale extraordinare a acþionarilor.
În perioada în care statul este acþionar unic, transformarea formei juridice a societãþii comerciale se va putea face
numai cu aprobarea împuterniciþilor mandataþi sã reprezinte
interesele capitalului de stat.
Noua societate comercialã va îndeplini formalitãþile
legale de înregistrare ºi publicitate cerute la înfiinþarea
societãþilor comerciale.
ARTICOLUL 28
Dizolvarea societãþii comerciale

Urmãtoarele situaþii duc la dizolvarea societãþii comerciale:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;
b) declararea nulitãþii;
c) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
d) falimentul;
e) la cererea oricãrui acþionar, dacã împrejurãrile de
forþã majorã ºi consecinþele lor dureazã mai mult de 8 luni,
iar adunarea generalã a acþionarilor constatã cã funcþionarea societãþii comerciale nu mai este posibilã;
f) în cazul ºi în condiþiile prevãzute de art. 153 din
Legea nr. 31/1990, republicatã;
g) capitalul social se micºoreazã sub minimul legal;
h) numãrul acþionarilor scade sub numãrul legal.
Dizolvarea societãþii comerciale trebuie sã fie înscrisã în
registrul comerþului ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
ARTICOLUL 29
Lichidarea societãþii comerciale

Dizolvarea societãþii comerciale are ca efect deschiderea
procedurii lichidãrii.
Lichidarea societãþii comerciale ºi repartizarea patrimoniului se fac în condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
ARTICOLUL 30
Litigii

Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã
ºi persoanele fizice sau juridice sunt de competenþa instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
Pentru soluþionarea litigiilor izvorând din contractele
comerciale încheiate de societatea comercialã se poate
apela la arbitraj, în condiþile legii.
CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completeazã cu alte
prevederi legale în domeniu, cu dispoziþiile Legii
nr. 31/1990, republicatã, ºi ale Codului comercial.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului privind cooperarea economicã
ºi tehnico-ºtiinþificã dintre Ministerul Agriculturii
ºi Alimentaþiei din România ºi Ministerul Agriculturii,
Silviculturii ºi Reformei Agrare din Republica Bulgaria,
semnat la Bucureºti la 10 noiembrie 1998
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Acordul privind cooperarea economicã ºi tehnicoºtiinþificã dintre Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei din România ºi Ministerul
Agriculturii, Silviculturii ºi Reformei Agrare din Republica Bulgaria, semnat la
Bucureºti la 10 noiembrie 1998.
Art. 2. Ñ Cheltuielile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acordului vor fi efectuate în conformitate cu reglementãrile legale în
vigoare, în limita prevederilor bugetului Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
aprobat.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Pleºu
p. Ministrul finanþelor,
Iosefina Moroºan,
secretar de stat

Bucureºti, 11 februarie 1999.
Nr. 79.

ACORD
privind cooperarea economicã ºi tehnico-ºtiinþificã dintre Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei din România
ºi Ministerul Agriculturii, Silviculturii ºi Reformei Agrare din Republica Bulgaria
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei din România ºi Ministerul Agriculturii, Silviculturii ºi Reformei Agrare din
Republica Bulgaria, denumite în continuare pãrþi contractante,
având în vedere condiþiile similare de dezvoltare a sectorului lor agricol, inclusiv reforma structuralã ºi privatizarea,
dorind sã stimuleze cooperarea în domeniul agriculturii, alimentaþiei ºi pisciculturii pentru o dezvoltare durabilã a
acestor sectoare foarte importante,
preocupate sã contribuie la restructurarea ºi realizarea unei activitãþi eficiente în acest domeniu, precum ºi la
crearea ºi dezvoltarea de relaþii reciproc avantajoase între autoritãþi ºi instituþii de stat, institute de cercetare, firme, societãþi, ferme agricole ºi alte unitãþi legal constituite din acest domeniu,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

În cadrul competenþei lor ºi în conformitate cu reglementãrile în vigoare în cele douã þãri, pãrþile contractante vor acorda sprijin ºi asistenþã participanþilor din
ambele þãri la cooperarea economicã ºi tehnico-ºtiinþificã
activã.

ARTICOLUL 2

Cooperarea economicã ºi tehnico-ºtiinþificã dintre cele
douã pãrþi contractante se va realiza în urmãtoarele direcþii
principale ale producþiei vegetale ºi ale zootehniei:
1. Producþie vegetalã:

Ñ schimb reciproc de informaþii ºi de material genetic,
în vederea ameliorãrii sau creãrii, în comun, a unor noi
soiuri ºi hibrizi de plante de culturã cu însuºiri superioare;
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Ñ schimb de seminþe ºi de material sãditor, precum ºi
de tehnologii de producere ºi prelucrare a acestora;
Ñ cooperare în vederea perfecþionãrii metodelor de
lucru pentru obþinerea unor produse agricole ecologice.
2. Zootehnie:

Ñ aplicarea tehnologiilor moderne de înaltã productivitate de creºtere a animalelor;
Ñ îmbunãtãþirea activitãþii de reproducþie ºi selecþie a
animalelor;
Ñ sprijinirea înfiinþãrii de societãþi mixte;
Ñ testarea oficialã de soiuri în vederea omologãrii unor
soiuri româneºti de plante furajere în Republica Bulgaria,
respectiv a unor soiuri bulgãreºti în România;
Ñ oferte de tehnologii de producere de seminþe de
plante furajere, ca de exemplu, lucernã ºi iarbã de Sudan.
3. Cercetare agricolã:

Ñ coordonarea programelor de cercetare de interes
comun;
Ñ schimb de specialiºti, de informaþii ºi de materiale
ºtiinþifice.
ARTICOLUL 3

Cooperarea economicã ºi tehnico-ºtiinþificã, colaborarea
ºi schimbul de experienþã dintre cele douã pãrþi contractante
în domeniul subsectoarelor ºi activitãþilor de pisciculturã,
pescuit ºi acvaculturã se vor desfãºura dupã cum urmeazã:
1. Pisciculturã de apã dulce: producerea unor specii de
peºti importante pentru ambele pãrþi ºi a altor organisme
acvatice, hranã pentru peºti ºi produse din peºte; schimb
de material de reproducere pentru unele linii pure de specii
acvatice/de peºti, inclusiv icre, larve, alevini ºi reproducãtori, precum ºi de experienþã tehnologicã, tehnicã ºi de cercetare în acest domeniu.
2. Pescuitul în Marea Neagrã, Dunãre ºi în alte ape
interioare (lacuri naturale ºi lacuri de acumulare): managementul pescuitului ºi acvaculturii, inclusiv pescuitul intern,
de coastã ºi în largul mãrii; dezvoltarea durabilã a resurselor de peºte ºi a altor resurse acvatice, inclusiv mãsuri
relevante privind conservarea ºi reproducþia acestora, interzicerea pescuitului lor ºi controlul activitãþilor de pescuit;
cooperarea în domeniul managementului stocurilor de sturioni din Marea Neagrã ºi din bazinul inferior al Dunãrii.
3. Legislaþia pescuitului ºi acvaculturii: reînnoirea legislaþiei pescuitului existente în ambele þãri ºi armonizarea ei cu
cea internaþionalã, þinându-se seama de cerinþele Politicii
Comune a Pescuitului (PCP) ºi ale Codului de Conduitã
FAO pentru un Pescuit Responsabil (CCPR) ºi de nevoile
unei dezvoltãri durabile a sectorului de pescuit ºi acvaculturã.
4. Colaborarea în domeniul prelucrãrii peºtelui ºi al
comerþului cu peºte ºi produse din peºte.
5. Introducerea unui sistem cuprinzãtor de licenþe pentru
activitãþi piscicole; activizarea cooperãrii multilaterale a þãrilor de la Marea Neagrã ºi Dunãre în domeniul pescuitului
ºi al conservãrii peºtelui ºi a altor resurse acvatice ºi reînnoirea convenþiilor de pescuit în Marea Neagrã ºi în
Dunãre din anul 1958; dezvoltarea sistemelor naþionale ºi
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regionale statistice ºi de informare, în colaborare
organizaþii, programe ºi proiecte internaþionale.
6. Cooperarea în domeniul activitãþilor ºtiinþifice ºi
cercetare ale instituþiilor ºi institutelor competente
ambele þãri; coordonarea unor programe de cercetare
interes reciproc, schimb de experþi, de informaþii ºi
materiale ºtiinþifice.

cu
de
din
de
de

ARTICOLUL 4

Pãrþile contractante vor realiza periodic consultaþii reciproce, schimb de experienþã ºi informaþii privind politicile de
dezvoltare a agriculturii, legislaþia adoptatã în cele douã
þãri, inclusiv aspecte legate de problemele privatizãrii ºi
restructurãrii în condiþiile trecerii la economia de piaþã.
ARTICOLUL 5

Pentru realizarea drepturilor ºi obligaþiilor ce decurg din
implementarea prezentului acord, pãrþile contractante vor
sprijini:
Ñ stabilirea de contacte directe între persoane fizice ºi
legale implicate în cooperarea bilateralã din acest domeniu;
Ñ înfiinþarea de societãþi mixte de producþie ºi comerþ
în domenii de interes reciproc;
Ñ autoritãþile sanitare veterinare ºi fitosanitare competente pentru a coopera în conformitate cu convenþiile bilaterale în vigoare în aceste domenii;
Ñ institutele de cercetare, pentru promovarea de cercetãri în comun ºi organizarea de seminarii, simpozioane,
consultãri etc.
ARTICOLUL 6

În vederea unei analize periodice a stadiului cooperãrii
ºi identificãrii de noi acþiuni, obiective ºi forme de cooperare în domeniul agriculturii, pãrþile contractante vor înfiinþa
câte un grup permanent de lucru (GPL), format din experþi
ai celor douã ministere ºi condus de un secretar de stat
sau de un alt reprezentant autorizat oficial.
Grupul permanent de lucru se va întâlni o datã pe an,
funcþionând ca grup mixt de lucru, alternativ în România ºi
în Republica Bulgaria.
Cu douã luni înainte de fiecare întâlnire a grupurilor de
lucru, pãrþile contractante vor comunica reciproc, în scris,
sugestiile lor pentru ordinea de zi a întâlnirii.
Concluziile rezultate în cadrul fiecãrei întâlniri vor fi
înregistrate într-un protocol semnat de reprezentanþii
ambelor pãrþi contractante.
ARTICOLUL 7

Cheltuielile ocazionate de participarea la aplicarea prezentului acord vor fi suportate de fiecare parte contractantã
pentru delegaþia proprie, în conformitate cu legislaþia sa
internã.
ARTICOLUL 8

Fiecare parte contractantã are obligaþia de a nu publica
informaþiile economice, ºtiinþifice ºi tehnice ºi nici rezultatele
obþinute din activitãþi comune, cu excepþia cazurilor în care

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 64/16.II.1999

partea care le publicã a primit, în prealabil, acordul scris al
celeilalte pãrþi contractante în acest sens.

5 ani, dacã nici una dintre pãrþile contractante nu notificã

ARTICOLUL 9

de expirarea perioadei respective, intenþia sa de a-l

Acordul va intra în vigoare la data ultimei notificãri asupra îndeplinirii procedurii cerute de legislaþia internã a statelor celor douã pãrþi contractante.

celeilalte pãrþi contractante, cu cel puþin 6 luni înainte
denunþa.
Semnat la Bucureºti la 10 noiembrie 1998, în douã
exemplare originale, fiecare în limbile românã, bulgarã ºi
englezã, toate textele fiind egal autentice.

ARTICOLUL 10

Prezentul acord se încheie pe o perioadã de 5 ani.
Valabilitatea sa se va prelungi automat cu noi perioade de

În caz de divergenþe de interpretare, textul în limba
englezã va prevala.

Pentru Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei
din România,
Dinu Gavrilescu

Pentru Ministerul Agriculturii, Silviculturii
ºi Reformei Agrare din Republica Bulgaria,
Venþeslav Vãrbanov

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli, rectificate pe anul 1998,
ale unor agenþi economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor
În temeiul art. 31 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 48/1998 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 1998 ºi al art. 29 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli,
rectificate pe anul 1998, ale unor agenþi economici de sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, prevãzute în anexele
nr. 1Ð3.
Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise
în bugetele de venituri ºi cheltuieli, prevãzute în anexele
nr. 1Ð3, reprezintã limite maxime, neputând fi depãºite
decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al Ministerului
Finanþelor.
În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, agenþii eco-

nomici prevãzuþi la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proporþional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei
la 1.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hotãrâri.
Contravenþiei prevãzute la art. 3 i se aplicã dispoziþiile
Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1Ð3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre ºi se transmit Ministerului Transporturilor.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul finanþelor,
Iosefina Moroºan,
secretar de stat
Bucureºti, 11 februarie 1999.
Nr. 80.
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DECIZII ALE CURÞII SUPREME DE JUSTIÞIE
CURTEA SUPREMÃ DE JUSTIÞIE
Ñ SECÞIILE UNITE Ñ
Dosarul nr. 9/1998

D E C I Z I A Nr. VII
din 22 decembrie 1998
Sub preºedinþia preºedintelui Curþii Supreme de Justiþie,
Sorin Moisescu, s-a luat în examinare recursul în interesul
legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe
lângã Curtea Supremã de Justiþie, referitor la aplicarea dispoziþiilor art. 299 din Codul de procedurã civilã privind
hotãrârile pronunþate în apel supuse recursului.
Ministerul Public a fost reprezentat de prim-adjunctul
procurorului general Ion Ionescu, care a susþinut recursul
în interesul legii, cerând sã se constate cã sunt supuse
recursului ºi deciziile date în apel, prin care cauzele se trimit spre rejudecare ca urmare a desfiinþãrii sentinþelor pronunþate în primã instanþã.
S E C Þ I I L E U N I T E,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constatã
urmãtoarele:
În aplicarea dispoziþiilor art. 299 din Codul de procedurã
civilã, referitoare la hotãrârile care sunt supuse recursului,
instanþele judecãtoreºti nu au un punct de vedere unitar.
Astfel, unele instanþe au considerat inadmisibile recursurile declarate împotriva deciziilor date în apel prin care,
desfiinþându-se sentinþele pronunþate în primã instanþã, s-a
dispus trimiterea cauzelor spre rejudecare.
În motivarea acestei soluþii, fãcându-se referire la prevederile înscrise în art. 377 alin. 1 ºi în art. 299 din Codul
de procedurã civilã, s-a învederat cã decizia prin care
instanþa de apel desfiinþeazã sentinþa ºi trimite cauza spre
rejudecare nu este o hotãrâre definitivã, ci are caracter
intermediar, nerezolvând fondul pricinii.
Alte instanþe, dimpotrivã, s-au pronunþat în sensul cã
sunt supuse recursului ºi deciziile instanþei de apel prin
care, desfiinþându-se sentinþele date în primã instanþã, cauzele se trimit pentru o nouã judecatã.
În sprijinul acestei soluþii au fost invocate prevederile
art. 299 din Codul de procedurã civilã, care nu fac nici o
distincþie între hotãrârile date în apel care pot fi atacate cu
recurs, ceea ce impune concluzia cã sunt susceptibile de a
fi atacate cu recurs toate hotãrârile pronunþate în apel,
inclusiv cele prin care cauzele se trimit spre rejudecare ca
urmare a desfiinþãrii sentinþelor pronunþate în primã
instanþã.
Aceste din urmã instanþe au procedat corect.
Prin art. 299 din Codul de procedurã civilã se prevede
cã ”hotãrârile date fãrã drept de apel, cele date în apel,
precum ºi, în condiþiile prevãzute de lege, hotãrârile altor
organe cu activitate jurisdicþionalã sunt supuse recursuluiÒ.
Din acest text de lege rezultã, astfel, cã sunt supuse
recursului, în primul rând, hotãrârile date fãrã drept de
apel, cum sunt cele la care se referã art. 22, 247, 252,
273, 366, 550 ºi 551 din Codul de procedurã civilã, hotãrârile pronunþate în materia contravenþiilor reglementate prin

Legea nr. 32/1968 sau în temeiul art. 16 alin. 2 din Legea
nr. 29/1990.
Mai rezultã, de asemenea, cã sunt supuse recursului
hotãrârile date în apel, precum ºi, în condiþiile stabilite de
lege, hotãrârile altor organe de jurisdicþie.
În legãturã cu hotãrârile date în apel, este de observat
cã prin art. 299 din Codul de procedurã civilã nu se face
distincþie între cele prin care se rezolvã fondul pricinii ºi
cele prin care, desfiinþându-se sentinþele pronunþate în
primã instanþã, cauzele sunt trimise spre rejudecare.
Nu se poate considera cã o decizie prin care instanþa
de apel trimite cauza spre rejudecare ar avea caracter
intermediar ºi cã deci nu ar rezolva procesul, atâta timp
cât, printr-o atare hotãrâre, aceastã instanþã se dezinvesteºte
ºi procesul nu va mai fi reluat în faþa ei decât, eventual,
într-un nou apel. De altfel, prin desfiinþarea sentinþei
pronunþate de prima instanþã, instanþa de apel soluþioneazã
cauza în sensul infirmãrii rezolvãrii date procesului de
judecarea lui în fond, stabilind limitele în care aceasta sã
fie reluatã.
Prevederii de la art. 297 alin. 1 din Codul de procedurã
civilã ”în cazul în care se constatã cã, în mod greºit,
prima instanþã a rezolvat procesul fãrã a intra în cercetarea
fondului ori judecata s-a fãcut în lipsa pãrþii care nu a fost
legal citatã, instanþa de apel va desfiinþa hotãrârea atacatã
ºi va trimite cauza spre rejudecare primei instanþeÒ nu i se
poate da altã semnificaþie decât aceea cã soluþia pe care
o pronunþã aceastã instanþã într-un asemenea caz rezolvã
cauza prin anularea unei judecãþi greºit fãcute ºi deschide
calea unei judecãþi în limitele ºi în condiþiile prevãzute de
lege.
Or, o atare soluþie de finalizare a unui ciclu procesual,
chiar dacã determinã reluarea judecãþii cu privire la aceeaºi cauzã, nu poate da caracter intermediar hotãrârii care
se pronunþã, pentru cã ea nu are ca efect continuarea
judecãþii începute, ca în cazul încheierilor premergãtoare,
prin care judecata s-a întrerupt ori i s-a suspendat cursul,
ci determinã reluarea judecãþii iniþiale cu toate consecinþele
inerente unei atare activitãþi.
Pe de altã parte, nu se justificã nici invocarea prevederilor art. 377 alin. 1 din Codul de procedurã civilã, deoarece acest text de lege, referindu-se doar la hotãrârile
definitive apte a fi investite cu formulã executorie potrivit
art. 376 din acelaºi cod, nu înlãturã caracterul definitiv al
deciziei pronunþate în apel, în temeiul art. 297 alin. 1 din
Codul de procedurã civilã, prin care se desfiinþeazã hotãrârea atacatã ºi se trimite cauza spre rejudecare primei
instanþe.
De aceea soluþia care se impune este cã sunt supuse
recursului ºi deciziile date în apel prin care cauzele se trimit spre rejudecare ca urmare a desfiinþãrii sentinþelor pronunþate în primã instanþã.
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În consecinþã, în temeiul art. 25 lit. b) din Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993, cu modificãrile ulterioare,
ºi al art. 329 din Codul de procedurã civilã, urmeazã a se admite recursul în interesul legii ºi a se stabili cã deciziile
date în apel, prin care se desfiinþeazã sentinþele pronunþate în primã instanþã ºi se trimit cauzele spre rejudecare, sunt
supuse recursului.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite recursul în interesul legii.
În aplicarea dispoziþiilor art. 299 din Codul de procedurã civilã, stabileºte cã deciziile date în apel, prin care se
desfiinþeazã sentinþele pronunþate în primã instanþã ºi se trimit cauzele spre rejudecare, sunt supuse recursului.
Pronunþatã la data de 22 decembrie 1998.
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