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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”HidrojetÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul dispoziþiilor art. 921, 928 ºi 95 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
exercite în numele statului toate drepturile acþionarului la
Societatea Comercialã ”HidrojetÒ Ñ S.A., cu sediul în localitatea Breaza, Str. Griviþei nr. 18, judeþul Prahova.
(2) Acþiunile deþinute de stat la Societatea Comercialã
”HidrojetÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea Fondului
Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de cãtre
Ministerul Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de
stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 120 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi în
adunarea generalã a acþionarilor la Societatea Comercialã
”HidrojetÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri se vor efectua menþiunile
corespunzãtoare în registrul de evidenþiere a acþionarilor de
cãtre persoanele îndrituite în acest sens, scop în care
administratorul Societãþii Comerciale ”HidrojetÒ Ñ S.A. va
lua mãsurile care se impun.
Art. 3. Ñ În termen de 5 zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I,
titularii creanþelor bugetare, inclusiv unitãþile teritoriale ale
Ministerului Finanþelor, vor comunica Ministerului Finanþelor
datoriile bugetare restante ale Societãþii Comerciale
”HidrojetÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi, în cadrul
acestora, pe fiecare impozit, taxã, contribuþie etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi majorãrilor de întârziere
scadente pânã la data publicãrii prezentei hotãrâri în
Monitorul Oficial al României.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale ”HidrojetÒ Ñ
S.A. se suspendã. De asemenea, se suspendã ºi orice
amânãri ºi eºalonãri privind plata obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã ”HidrojetÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”HidrojetÒ Ñ S.A., de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu
se mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanþa Guvernului

nr. 11/1996, datorate de Societatea Comercialã ”HidrojetÒ Ñ
S.A. la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se
anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor va încheia contractul
de mandat cu consultantul care a întocmit raportul de evaluare la Societatea Comercialã ”HidrojetÒ Ñ S.A., pentru
vânzarea acþiunilor deþinute de stat la aceastã societate
comercialã, în scopul stingerii creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor va mandata consultantul sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. (1) lit. a), b) ºi e) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din normele metodologice aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999 se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”HidrojetÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de cãtre creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor
pentru realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la împlinirea termenului de 120 de zile prevãzut la art. 1 alin. (3),
acþiunile statului se transferã de la Ministerul Finanþelor la
Fondul Proprietãþii de Stat la ieºirea din vigoare a prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în mod corespunzãtor.
Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la ieºirea din vigoare
a prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la
art. 1 alin. (3) Ministerul Finanþelor, împreunã cu ceilalþi
titulari de creanþe bugetare, va informa Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 938.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”FibrexÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul dispoziþiilor art. 921, 928 ºi 95 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
exercite în numele statului toate drepturile acþionarului la
Societatea Comercialã ”FibrexÒ Ñ S.A., cu sediul în localitatea Sãvineºti, Str. Uzinei nr. 1, judeþul Neamþ.
(2) Acþiunile deþinute de stat la Societatea Comercialã
”FibrexÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea Fondului
Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de cãtre
Ministerul Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de
stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 120 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele
desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi
în adunarea generalã a acþionarilor la Societatea
Comercialã ”FibrexÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri se vor efectua menþiunile
corespunzãtoare în registrul de evidenþiere a acþionarilor de
cãtre persoanele îndrituite în acest sens, scop în care
administratorul Societãþii Comerciale ”FibrexÒ Ñ S.A. va lua
mãsurile care se impun.
Art. 3. Ñ În termen de 5 zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I,
titularii creanþelor bugetare, inclusiv unitãþile teritoriale ale
Ministerului Finanþelor, vor comunica Ministerului Finanþelor
datoriile bugetare restante ale Societãþii Comerciale ”FibrexÒ Ñ
S.A., pe categorii de bugete ºi, în cadrul acestora, pe fiecare impozit, taxã, contribuþie etc., cu evidenþierea distinctã
a penalitãþilor ºi majorãrilor de întârziere scadente pânã la
data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al
României.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale ”FibrexÒ Ñ
S.A. se suspendã. De asemenea, se suspendã ºi orice
amânãri ºi eºalonãri privind plata obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã ”FibrexÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”FibrexÒ Ñ S.A., de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu se
mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,

astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, datorate de Societatea Comercialã ”FibrexÒ Ñ
S.A. la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor va încheia contractul
de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare la Societatea Comercialã ”FibrexÒ Ñ S.A., pentru
vânzarea acþiunilor deþinute de stat la aceastã societate
comercialã, în scopul stingerii creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor va mandata consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. (1) lit. a), b) ºi e) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din normele metodologice aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999 se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”FibrexÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare comunicate de cãtre creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite
în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor pentru
realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la împlinirea termenului de 120 de zile prevãzut la art. 1 alin. (3),
acþiunile statului se transferã de la Ministerul Finanþelor la
Fondul Proprietãþii de Stat la ieºirea din vigoare a prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în mod corespunzãtor.
Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la ieºirea din vigoare
a prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la
art. 1 alin. (3) Ministerul Finanþelor, împreunã cu ceilalþi
titulari de creanþe bugetare, va informa Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 940.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”PetrosÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul dispoziþiilor art. 921, 928 ºi 95 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
exercite în numele statului toate drepturile acþionarului la
Societatea Comercialã ”PetrosÒ Ñ S.A., cu sediul în localitatea Ploieºti, str. Clopoþei nr. 2 bis, judeþul Prahova.
(2) Acþiunile deþinute de stat la Societatea Comercialã
”PetrosÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea Fondului
Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de cãtre
Ministerul Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de
stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 120 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi în
adunarea generalã a acþionarilor la Societatea Comercialã
”PetrosÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri se vor efectua menþiunile
corespunzãtoare în registrul de evidenþiere a acþionarilor de
cãtre persoanele îndrituite în acest sens, scop în care
administratorul Societãþii Comerciale ”PetrosÒ Ñ S.A. va lua
mãsurile care se impun.
Art. 3. Ñ În termen de 5 zile de la publicarea prezentei
hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, titularii
creanþelor bugetare, inclusiv unitãþile teritoriale ale
Ministerului Finanþelor, vor comunica Ministerului Finanþelor
datoriile bugetare restante ale Societãþii Comerciale ”PetrosÒ Ñ
S.A., pe categorii de bugete ºi, în cadrul acestora, pe fiecare impozit, taxã, contribuþie etc., cu evidenþierea distinctã
a penalitãþilor ºi majorãrilor de întârziere scadente pânã la
data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al
României.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale ”PetrosÒ Ñ
S.A. se suspendã. De asemenea, se suspendã ºi orice
amânãri ºi eºalonãri privind plata obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã ”PetrosÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”PetrosÒ Ñ S.A., de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu se
mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanþa Guvernului

nr. 11/1996, datorate de Societatea Comercialã ”PetrosÒ Ñ
S.A. la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor va încheia contractul
de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare la Societatea Comercialã ”PetrosÒ Ñ S.A., pentru
vânzarea acþiunilor deþinute de stat la aceastã societate
comercialã, în scopul stingerii creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor va mandata consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. (1) lit. a), b) ºi e) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din normele metodologice aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999 se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”PetrosÒ Ñ S.A., cu respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de cãtre creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor
pentru realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la împlinirea termenului de 120 de zile prevãzut la art. 1 alin. (3),
acþiunile statului se transferã de la Ministerul Finanþelor la
Fondul Proprietãþii de Stat la ieºirea din vigoare a prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în mod corespunzãtor.
Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la ieºirea din vigoare
a prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la
art. 1 alin. (3) Ministerul Finanþelor, împreunã cu ceilalþi
titulari de creanþe bugetare, va informa Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 941.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”ChimcomplexÒ Ñ S.A. din
administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul dispoziþiilor art. 921, 928 ºi 95 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
exercite în numele statului toate drepturile acþionarului la
Societatea Comercialã ”ChimcomplexÒ Ñ S.A., cu sediul în
localitatea Oneºti, Str. Cauciucului nr. 3, judeþul Bacãu.
(2) Acþiunile deþinute de stat la Societatea Comercialã
”ChimcomplexÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea
Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului
Finanþelor.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de cãtre
Ministerul Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de
stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 120 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi în
adunarea generalã a acþionarilor la Societatea Comercialã
”ChimcomplexÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri se vor efectua menþiunile
corespunzãtoare în registrul de evidenþiere a acþionarilor de
cãtre persoanele îndrituite în acest sens, scop în care
administratorul Societãþii Comerciale ”ChimcomplexÒ Ñ S.A.
va lua mãsurile care se impun.
Art. 3. Ñ În termen de 5 zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I,
titularii creanþelor bugetare, inclusiv unitãþile teritoriale ale
Ministerului Finanþelor, vor comunica Ministerului Finanþelor
datoriile bugetare restante ale Societãþii Comerciale
”ChimcomplexÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi, în cadrul
acestora, pe fiecare impozit, taxã, contribuþie etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi majorãrilor de întârziere
scadente pânã la data publicãrii prezentei hotãrâri în
Monitorul Oficial al României.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale
”ChimcomplexÒ Ñ S.A. se suspendã. De asemenea, se
suspendã ºi orice amânãri ºi eºalonãri privind plata
obligaþiilor bugetare datorate de Societatea Comercialã
”ChimcomplexÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”ChimcomplexÒ S.A., de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã ºi nu
se mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.
Art. 6. Ñ Penalitãþile ºi majorãrile de întârziere, aferente
tuturor obligaþiilor bugetare reprezentând debite la bugete,
astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 11/1996, datorate de Societatea Comercialã

”ChimcomplexÒ Ñ S.A. la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se anuleazã.
Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor va încheia contractul
de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare la Societatea Comercialã ”ChimcomplexÒ Ñ S.A.,
pentru vânzarea acþiunilor deþinute de stat la aceastã societate comercialã, în scopul stingerii creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor va mandata consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. (1) lit. a), b) ºi e) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996.
Art. 8. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din normele metodologice aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999 se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 9. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”ChimcomplexÒ Ñ S.A., cu
respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de cãtre creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor
pentru realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare.
Art. 10. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la împlinirea termenului de 120 de zile prevãzut la art. 1 alin. (3),
acþiunile statului se transferã de la Ministerul Finanþelor la
Fondul Proprietãþii de Stat la ieºirea din vigoare a prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în mod corespunzãtor.
Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la ieºirea din vigoare
a prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la
art. 1 alin. (3) Ministerul Finanþelor, împreunã cu ceilalþi
titulari de creanþe bugetare, va informa Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 942.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul acþiunilor deþinute de stat la Societatea Comercialã ”Taxi CobãlcescuÒ Ñ S.A.
din administrarea Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul dispoziþiilor art. 921, 928 ºi 95 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e:

Art. 1. Ñ (1) Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
exercite în numele statului toate drepturile acþionarului la
Societatea Comercialã ”Taxi CobãlcescuÒ Ñ S.A., cu sediul
în Bucureºti, str. Cobãlcescu nr. 45, sectorul 1.
(2) Acþiunile deþinute de stat la Societatea Comercialã
”Taxi CobãlcescuÒ Ñ S.A. se transferã din administrarea
Fondului Proprietãþii de Stat în administrarea Ministerului
Finanþelor.
(3) Acþiunile transferate se administreazã de cãtre
Ministerul Finanþelor pe durata exercitãrii procedurilor de
stingere a creanþelor bugetare, dar nu mai mult de 120 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Ministerul Finanþelor poate menþine persoanele desemnate de Fondul Proprietãþii de Stat ca reprezentanþi în
adunarea generalã a acþionarilor la Societatea Comercialã
”Taxi CobãlcescuÒ Ñ S.A., mandatându-i în mod corespunzãtor.
Art. 2. Ñ În termen de 3 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri se vor efectua menþiunile
corespunzãtoare în registrul de evidenþiere a acþionarilor, de
cãtre persoanele îndrituite în acest sens, scop în care
administratorul Societãþii Comerciale ”Taxi CobãlcescuÒ Ñ
S.A. va lua mãsurile care se impun.
Art. 3. Ñ În termen de 5 zile de la data publicãrii
prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I,
titularii creanþelor bugetare, inclusiv unitãþile teritoriale ale
Ministerului Finanþelor, vor comunica Ministerului Finanþelor
datoriile bugetare restante ale Societãþii Comerciale ”Taxi
CobãlcescuÒ Ñ S.A., pe categorii de bugete ºi, în cadrul
acestora, pe fiecare impozit, taxã, contribuþie etc., cu evidenþierea distinctã a penalitãþilor ºi majorãrilor de întârziere
scadente pânã la data publicãrii prezentei hotãrâri în
Monitorul Oficial al României.
Art. 4. Ñ Toate procedurile de executare silitã pornite
pentru realizarea creanþelor bugetare, precum ºi orice procedurã de privatizare sau de lichidare iniþiatã de Fondul
Proprietãþii de Stat în cazul Societãþii Comerciale ”Taxi
CobãlcescuÒ Ñ S.A. se suspendã. De asemenea, se suspendã ºi orice amânãri ºi eºalonãri privind plata obligaþiilor
bugetare datorate de cãtre Societatea Comercialã ”Taxi
CobãlcescuÒ Ñ S.A.
Art. 5. Ñ Pentru obligaþiile bugetare restante ale
Societãþii Comerciale ”Taxi CobãlcescuÒ Ñ S.A., de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri nu se mai calculeazã
ºi nu se mai datoreazã penalitãþi ºi majorãri de întârziere.

Art. 6. Ñ (1) Ministerul Finanþelor va încheia contractul
de mandat cu consultanþii care au întocmit raportul de evaluare la Societatea Comercialã ”Taxi CobãlcescuÒ Ñ S.A.
pentru vânzarea acþiunilor deþinute de stat la aceastã societate comercialã, în scopul stingerii creanþelor bugetare.
(2) Ministerul Finanþelor va mandata consultanþii sã
aplice modalitãþile de stingere a creanþelor bugetare
prevãzute la art. 922 alin. (1) lit. a), b) ºi e) din Ordonanþa
Guvernului nr. 11/1996.
Art. 7. Ñ Dispoziþiile privind încheierea contractelor de
vânzare a acþiunilor prin negociere sau pe pieþele organizate, plata acþiunilor, garanþiile de bunã executare a contractului de mandat, termenele de virare a sumelor obþinute
prin vânzarea acþiunilor la trezoreria statului, precum ºi
celelalte dispoziþii din normele metodologice aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 269/1999 se aplicã în mod corespunzãtor.
Art. 8. Ñ Ministerul Finanþelor este împuternicit sã
reprezinte interesele celorlalþi creditori bugetari ºi sã distribuie sumele obþinute din vânzarea acþiunilor deþinute de
stat la Societatea Comercialã ”Taxi CobãlcescuÒ Ñ S.A., cu
respectarea proporþionalã a cuantumului creanþelor bugetare
comunicate de cãtre creditorii bugetari, dupã ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finanþelor
pentru realizarea procedurilor prevãzute de Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare.
Art. 9. Ñ În cazul în care acþiunile preluate de la
Fondul Proprietãþii de Stat nu s-au vândut pânã la împlinirea termenului de 120 de zile prevãzut la art. 1 alin. (3),
acþiunile statului se transferã de la Ministerul Finanþelor la
Fondul Proprietãþii de Stat la ieºirea din vigoare a prezentei hotãrâri, prevederile art. 2 aplicându-se în mod corespunzãtor.
Art. 10. Ñ În termen de 10 zile de la încheierea acþiunii
de stingere a creanþelor bugetare sau la ieºirea din vigoare
a prezentei hotãrâri la împlinirea termenului prevãzut la
art. 1 alin. (3) Ministerul Finanþelor, împreunã cu ceilalþi
titulari de creanþe bugetare, va informa Guvernul despre
rezultatele obþinute.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 943.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor de organizare a reuniunii la nivel înalt a reprezentanþilor
ministerelor de interne ºi ai administraþiilor vamale ale statelor semnatare ale Acordului
pentru prevenirea ºi combaterea infracþionalitãþii transfrontaliere, consacratã ceremoniei
de inaugurare a sediului Centrului Regional SECI, ce se va desfãºura la Bucureºti
în perioada 15Ñ16 noiembrie 1999
Guvernul României

h o t ã r ã º t e:

Art. 1. Ñ Se aprobã cheltuielile de organizare a reuniunii la nivel înalt a reprezentanþilor ministerelor de interne ºi
ai administraþiilor vamale ale statelor semnatare ale
Acordului pentru prevenirea ºi combaterea infracþionalitãþii
transfrontaliere, consacratã ceremoniei de inaugurare a
sediului Centrului Regional SECI, ce se va desfãºura la
Bucureºti în perioada 15Ñ16 noiembrie 1999.
Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente acþiunii prevãzute la
art. 1, în sumã totalã de 41.536.000 lei, se asigurã în

proporþie de 50% din bugetul Ministerului de Interne, capitolul 55.01 ”Ordine publicã ºi siguranþã naþionalãÒ, titlul
”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ, ºi, respectiv, de 50% din
bugetul Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia Generalã a
Vãmilor, capitolul 72.01 ”Alte acþiuniÒ, titlul ”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ.
Art. 3. Ñ Utilizarea sumelor pentru desfãºurarea acþiunii
prevãzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor
legale.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 11 noiembrie 1999.
Nr. 945.
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R.A.M.O.
NOUTATE
Abonamentele la Monitorul Oficial al României pe suport neconvenþional sau la distanþã vã oferã în totalitate actele publicate în
Partea I, Partea I numere bis ºi Partea a II-a ale publicaþiei oficiale a statului.
OPERATIVITATE
Transmiterea monitoarelor oficiale se face electronic, la câteva ore de la apariþie. Informaþiile transmise sunt protejate ºi se
asigurã fidelitate completã. Fiºierele cu informaþia legislativã sunt de tip PDF ºi se citesc cu Acrobat Reader.
ACCESIBILITATE
Preþul unui abonament anual la Monitorul Oficial al României, Partea I ºi Partea I numere bis, este de 140 USD pentru un
echipament de tip server sau monopost. În condiþiile în care dispuneþi de reþea, pentru fiecare utilizator final contravaloarea prestaþiei
este de 6 USD/lunã, acordându-se o reducere de 20% pentru o reþea cu mai mult de cinci staþii de lucru.
Preþul unui abonament anual la Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, care cuprinde stenogramele ºedinþelor parlamentare,
este de 135 USD.
Un abonament se poate încheia pe orice perioadã de timp din cadrul anului calendaristic.

în pas cu timpul
REGIA AUTONOMÃ MONITORUL OFICIAL
Telefon: 402.21.53 Fax: 312.09.01
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro
Internet: www.monitoruloficial.ro
DIVERSITATE
Prin aceleaºi mijloace multimedia R.A.M.O. oferã:
• colecþiile de legi din anii 1990 ºi 1991, revizuite ºi adãugite, 1993, vol. 2 ºi vol. 4, 1994, vol. 2, vol. 3 ºi colecþiile de
hotãrâri din anul 1994, vol. 1, vol. 2A-2B, vol. 3A-3B (270 USD)
• monitoarele oficiale Partea I, sau Partea a II-a, din perioada 1 octombrie 1994Ð31 decembrie 1998 (246 USD)
• monitoarele oficiale aferente oricãrui an din perioada 1995Ð1998 (62 USD)
• lucrarea editatã de R.A.M.O. ”Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 22 decembrie 1989 Ð
31 ianuarie 1999Ò (43 USD)
• selecþii de monitoare oficiale, Partea I sau Partea a II-a (0,02 USD/pag.)
• selecþii din monitoarele oficiale, Partea I, ale diferitelor acte legislative (0,04 USD/pag.)
• legislaþie în limbi strãine, editatã de R.A.M.O. (a se vedea colecþia trilingvã).

Plata se face în lei, la cursul de schimb din ziua efectuãrii plãþii. Preþurile includ T.V.A.

LEGISLAÞIE TEMATICÃ pe suport electronic
• Legislaþie privind jocurile de noroc ............................................................................................................................... 2,32
• Legislaþie în domeniul asistenþei medicale..................................................................................................................... 7,76
• Legislaþie privind normele de medicina muncii ............................................................................................................... 3,48
• Legislaþie privind dezvoltarea regionalã a României ºi regimul zonelor defavorizate............................................................ 3,72
• Legislaþia viei ºi vinului .............................................................................................................................................. 4,28
• Reglementãri privind circulaþia pe drumurile publice........................................................................................................ 2,32
• Legislaþie în domeniul silviculturii ºi protecþiei vânatului .................................................................................................. 9,08
• Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice............................................................................... 0,7
• Reglementãri privind concesionãrile în domeniul sanitar-veterinar .......................................................................................1,36

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Preþ în dolari/versiune

COLECÞII TRILINGVE pe suport electronic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lege privind organizarea ºi funcþionarea Societãþii Române de Radiodifuziune ºi a Societãþii Române de Televiziune*
Ordinea publicã, apãrarea ºi siguranþa naþionalã
Consiliul Legislativ. Curtea Supremã de Justiþie
Contractul de management. Selecþionarea ºi numirea managerilor*
Reglementãri privind regimul investiþiilor strãine*
Legea învãþãmântului*
Lege privind valorile mobiliare ºi bursele de valori*
Legea protecþiei mediului
Reglementãri privind locuinþele trecute în proprietatea statului
Reglementãri privind administraþia publicã localã ºi alegerile locale
Organizarea ºi funcþionarea Consiliului Legislativ
Legea fondului funciar. Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare*
Alegeri parlamentare ºi prezidenþiale. Partide politice
Legea privind dreptul de autor ºi drepturile conexe
Lege privind procedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare*
Lege privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare
Legea apelor
Lege privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Economic ºi Social
Legea privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare
Amenajarea teritoriului naþional
Societãþi comerciale. Registrul comerþului
Legislaþie bancarã
Avocatul Poporului
Dezvoltarea regionalã în România
Proprietatea publicã ºi concesiunile
Prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor

românã

francezã

englezã

1,2
1,96
1,8
1,6
2,44
2,36
2,08
1,72
3,08
3,16
1,8
2,36
3,04
2,08
1,44
1,08
2,36
0,28
1,12
0,52
3,6
2,88
1,36
0,32
0,96
0,4

2,48
4,4
4
3,6
5,28
5,36
4,64
3,76
6,4
7,52
3,76
5,2
6,72
4,4
3,04
2,48
5,44

2,56
4,32
4,08
3,6
5,2
4,64
4,48
3,6
6,64
7,44
3,76
4,96
6,56
4,24
2,96
2,4
5,12
0,56
2,48
1,04
7,68
6,16
2,88
0,72
2,08
0,8

1,04
7,84
6,24
2,8
0,8
2,08
0,8

germanã

rusã

5,44

2,48

* Broºura cuprinde ºi acte normative neactualizate, acestea fiind modificate sau abrogate dupã data tipãririi. Actualizarea lor se va face într-o ediþie viitoare.
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