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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 52/2001 privind accelerarea ºi finalizarea procesului de privatizare a societãþilor comerciale
din turism, precum ºi pentru stabilirea unor mãsuri necesare în vederea implementãrii acestora
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea ºi finalizarea procesului de privatizare a societãþilor comerciale din turism ºi ale
art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice de aplicare
a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 52/2001 privind
accelerarea ºi finalizarea procesului de privatizare a
societãþilor comerciale din turism, prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Ministerul Turismului va elabora instrucþiunile
privind dosarul de prezentare, regulamentele de organi-

zare

ºi

desfãºurare

a

licitaþiilor

de

vânzare

de

acþiuni/active, modelele de contracte de vânzarecumpãrare de acþiuni/active, modelele de contracte de leasing imobiliar, precum ºi orice alte instrucþiuni pe care le
considerã necesare, care se aprobã prin ordin al ministrului turismului.
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Art. 3. Ñ Normele metodologice prevãzute la
art. 1 se completeazã cu Normele metodologice de
aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerci-

ale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 450/1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din
24 iunie 1999.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul turismului,
Alin Burcea,
secretar de stat
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 3 mai 2001.
Nr. 441.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 52/2001
privind accelerarea ºi finalizarea procesului de privatizare a societãþilor comerciale din turism
Ordonanþã de urgenþã:
Art. 1. Ñ Pentru privatizarea societãþilor comerciale din
turism Ministerul Turismului, în calitate de instituþie publicã
implicatã, va aplica prevederile prezentei ordonanþe de
urgenþã.
Art. 2. Ñ (1) În vederea mãririi ºanselor de privatizare
a societãþilor comerciale din turism ºi pentru dezvoltarea
durabilã a turismului Ministerul Turismului poate accepta
plata în rate a preþului acþiunilor vândute, în condiþiile stabilite în normele metodologice emise în aplicarea prezentei
ordonanþe de urgenþã.
(2) În cazul vânzãrii cu plata în rate a preþului acþiunilor
avansul este de minimum 10% din preþul de vânzare, iar
plata ratelor se va eºalona pe o perioadã de pânã la
5 ani, cu perceperea unei dobânzi anuale stabilite prin
hotãrâre a Guvernului ºi cu obligaþia cumpãrãtorului de a
efectua investiþii pe o perioadã de maximum 3 ani de la
data semnãrii contractului.
(3) Asupra acþiunilor vândute cu plata în rate se constituie drept de gaj, în condiþiile legii.
(4) În cazul în care cumpãrãtorul nu plãteºte la scadenþã o ratã sau nu a efectuat programul de investiþii, contractul de vânzare-cumpãrare se considerã rezolvit de
drept, fãrã a mai fi necesarã punerea în întârziere ºi fãrã
orice altã formalitate. În aceastã situaþie cumpãrãtorul
pierde atât preþul plãtit pânã la acea datã, cât ºi investiþiile
efectuate.
(5) În cazul vânzãrii acþiunilor cu plata în rate Ministerul
Turismului poate solicita cumpãrãtorului constituirea de
garanþii suplimentare pentru asigurarea plãþii ratelor ºi a
executãrii programului de investiþii, precum:
a) scrisoarea de garanþie bancarã emisã de o bancã
comercialã românã sau de o bancã comercialã strãinã ºi

confirmatã de Banca de Export-Import a României Ñ S.A.
(Eximbank);
b) constituirea de ipoteci ori alte garanþii reale în favoarea Ministerului Turismului;
c) garanþia personalã a unui fidejusor, persoanã fizicã
sau juridicã de cetãþenie, respectiv de naþionalitate, românã,
în condiþiile Codului comercial, constând într-o obligaþie unilateralã ºi necondiþionatã de platã a ratei, dacã aceasta nu
a fost achitatã la termen, parþial ori integral, de cãtre
cumpãrãtor.
Norme metodologice:
1. În contractele de vânzare-cumpãrare de acþiuni cu
plata preþului în rate, la cuantumul fiecãrei rate se aplicã o
dobândã care sã acopere inflaþia, la care se adaugã douã
procente, în cazul în care preþul este stabilit ºi plãtit în
moneda naþionalã, ºi dobânda LIBOR plus o marjã negociatã de pãrþi, în cazul în care preþul este stabilit ºi/sau
plãtit în valutã. Ministerul Turismului va comunica
cumpãrãtorului, cu 15 zile înainte de data scadenþei fiecãrei
rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândã.
2. Perioada de eºalonare a ratelor ºi mãrimea avansului
împreunã cu preþul oferit sunt elemente de calcul ale grilei
de punctaj în baza cãreia se face adjudecarea în cazul
vânzãrii prin negociere a acþiunilor unei societãþi comerciale
din turism.
3. Investiþiile constau în principal în: reparaþii capitale,
înlocuirea centralelor termice, modernizãri ºi dotãri necesare
pentru ridicarea gradului de confort, pentru asigurarea securitãþii turiºtilor ºi pentru protecþia mediului înconjurãtor.
4. Investiþiile vor putea fi eºalonate pe o perioadã de
pânã la 3 ani, în funcþie de valoarea lor ºi de complexitatea lucrãrilor.
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Ordonanþã de urgenþã:
Art. 3. Ñ Prevederile art. 2 sunt aplicabile ºi vânzãrii
de active ale societãþilor comerciale din turism, în condiþiile
normelor metodologice emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã.
Norme metodologice:
5. Vânzarea oricãrui activ din cadrul unei societãþi
comerciale din turism se face numai cu aprobarea adunãrii
generale a acþionarilor din acea societate, indiferent de
ponderea acelui activ în totalul activelor societãþii.
6. Adunarea generalã a acþionarilor societãþii comerciale
hotãrãºte vânzarea de active, numai cu acordul prealabil al
Ministerului Turismului, la societãþile comerciale din turism
la care acesta deþine pachetul majoritar de acþiuni.
7. La societãþile comerciale la care Ministerul Turismului
nu deþine pachetul majoritar de acþiuni reprezentantul
acestui în adunarea generalã a acþionarilor va vota în conformitate cu mandatul special pe care îl va primi de la
acesta.
8. În cazul societãþilor comerciale din turism cu capital
majoritar de stat, în contractele de vânzare-cumpãrare de
active cu plata preþului în rate, la cuantumul fiecãrei rate
se aplicã o dobândã care sã acopere inflaþia, la care se
adaugã douã procente, în cazul în care preþul este stabilit
ºi plãtit în moneda naþionalã, ºi dobânda LIBOR plus o
marjã negociatã de pãrþi, în cazul în care preþul este
stabilit ºi/sau plãtit în valutã. Societatea comercialã va
comunica cumpãrãtorului, cu 15 zile înainte de data scadenþei fiecãrei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de
dobândã.
9. Vânzarea cu plata în rate a activelor societãþilor
comerciale din turism cu capital majoritar de stat este
condiþionatã de efectuarea de investiþii de cãtre cumpãrãtor.
10. Vânzarea cu plata în rate a activelor societãþilor
comerciale din turism cu capital majoritar de stat se poate
aplica ºi în cazul vânzãrii activelor grevate de contracte de

3

asociere în participaþiune, închiriere sau locaþie de gestiune
prin negociere directã cu deþinãtorii acestor active, dacã
aceºtia au efectuat investiþii în activele respective de cel
puþin 15% din valoarea de circulaþie a activelor respective.
Ordonanþã de urgenþã:
Art. 4. Ñ Dosarul de prezentare al societãþii comerciale
se întocmeºte în situaþia vânzãrii acþiunilor unei societãþi
comerciale din turism la care statul sau o autoritate a
administraþiei publice locale deþine peste 33% din totalul
acþiunilor; pentru celelalte situaþii se întocmeºte o fiºã de
prezentare care cuprinde informaþii minime despre societate.
Art. 5. Ñ (1) Licitaþia cu strigare se desfãºoarã într-o
singurã etapã ºi se va þine în termen de 7 zile de la publicarea în presã a anunþului de vânzare.
(2) Preþul de pornire al licitaþiei este, de regulã, egal cu
valoarea nominalã a acþiunilor. Preþul de vânzare al acþiunilor nu poate fi mai mic decât valoarea nominalã a acþiunilor.
(3) Reprezentanþii
licitaþie.

mass-media au acces liber la

Norme metodologice:
11. Preþul de ofertã este, de regulã, egal cu valoarea
nominalã a acþiunilor.
12. În cazurile în care nu se întocmeºte raport de evaluare preþul de ofertã este egal cu valoarea cea mai mare
dintre valoarea nominalã a acþiunilor ºi valoarea de
tranzacþionare a acþiunilor pe piaþa de capital, înregistratã
în ziua anterioarã publicãrii (formulãrii) ofertei de vânzare,
dacã aceasta existã, sau, dupã caz, ultima valoare de
tranzacþionare din ziua cea mai apropiatã de data publicãrii
(formulãrii) ofertei de vânzare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 450/1999
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Normele metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 450/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 295 din 24 iunie 1999, se modificã dupã cum
urmeazã:

1. Punctul 2.17 va avea urmãtorul cuprins:
”2.17. Criteriile de clasificare ºi modul de încadrare a
societãþilor comerciale în societãþi comerciale mici, mijlocii
sau mari se realizeazã potrivit instrucþiunilor emise de
Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului.Ò
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2. Punctul 3.21 va avea urmãtorul cuprins:
”3.21. Ñ (1) Garanþia de participare se restituie integral
tuturor participanþilor, cu excepþia ofertantului selectat pentru încheierea contractului de vânzare-cumpãrare, în termen
de douã zile lucrãtoare de la data încheierii procesuluiverbal de selecþie prevãzut la pct. 3.30 ºi 3.35, dupã caz.
În cazul ofertantului selectat garanþia de participare se considerã plata parþialã a preþului sau a avansului, dupã caz.
(2) Pierderea garanþiei de participare intervine în
urmãtoarele cazuri:
a) revocarea ofertei finale ferme de cãtre ofertantul
selectat pe baza grilei de punctaj stabilite în prealabil de
instituþia publicã implicatã;
b) refuzul de a semna contractul de vânzare-cumpãrare
de cãtre ofertantul selectat în condiþiile stabilite în oferta
finalã fermã;
c) în cazul desfiinþãrii contractului de vânzare-cumpãrare
ca urmare a:
ii(i) neplãþii integrale a avansului la termenul convenit, în cazul contractelor de vânzare-cumpãrare
cu plata în rate;
i(ii) neplãþii integrale a preþului la termenul convenit,
în cazul contractelor de vânzare-cumpãrare cu
plata integralã;
(iii) neplãþii a douã rate contractuale succesive, în
cazul contractelor de vânzare-cumpãrare cu plata
în rate.Ò
3. Punctul 3.22 va avea urmãtorul cuprins:
”3.22. Pentru participarea la negociere potenþialii
cumpãrãtori depun la sediul instituþiei publice implicate
urmãtoarele documente:
a) dovada privind depunerea garanþiei de participare,
dacã este cazul;
b) împuternicirea acordatã persoanei care reprezintã
investitorul la negociere;
c) documentele care certificã identitatea ºi calitatea
investitorului:
Ñ pentru persoanele juridice române:
ii(i) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat
de oficiul registrului comerþului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiþionale relevante, ºi de pe certificatul de înregistrare fiscalã;
i(ii) scrisoare de bonitate financiarã, eliberatã de o
societate bancarã românã, care sã ateste o ratã a
solvabilitãþii generale supraunitare a ofertantului;
(iii) dovadã privind achitarea obligaþiilor fiscale cãtre
toþi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscalã eliberat de organul fiscal
competent;
(iv) declaraþie pe propria rãspundere cã nu se aflã în
reorganizare judiciarã sau în faliment;
Ñ pentru persoanele juridice strãine:
ii(i) actul de înmatriculare a societãþii comerciale
strãine;
i(ii) scrisoare de bonitate financiarã, eliberatã de o
bancã strãinã cu care o bancã românã are relaþii
de corespondent, care sã ateste o ratã a solvabilitãþii generale supraunitare a ofertantului;
(iii) declaraþie pe propria rãspundere cã nu se aflã în
reorganizare judiciarã sau în faliment;
Ñ pentru comercianþi, persoane fizice sau asociaþii familiale: copie de pe actul de identitate ºi de pe autorizaþia
de funcþionare eliberatã de autoritatea competentã sau de
pe actul legal de constituire, dupã caz, precum ºi de pe

certificatul de atestare fiscalã eliberat de organul fiscal
competent;
Ñ pentru persoanele fizice române: copie de pe actul
de identitate ºi certificatul de cazier judiciar;
Ñ pentru persoanele fizice strãine: copie de pe
paºaport ºi certificatul de cazier;
d) documente care atestã îndeplinirea criteriilor de precalificare, atunci când astfel de criterii au fost prevãzute în
anunþul de vânzare.Ò
4. Punctul 3.23 va avea urmãtorul cuprins:
”3.23. Ñ (1) Toate documentele prevãzute la pct. 3.22,
depuse de persoanele fizice sau juridice române, cu
excepþia cazului în care acestea reprezintã rapoarte de
activitate sau situaþii financiare, vor fi prezentate în original
sau în copie legalizatã.
(2) Toate documentele prevãzute la pct. 3.22, depuse
de persoane fizice sau juridice strãine, cu excepþia cazului
în care acestea reprezintã rapoarte de activitate sau
situaþii, vor fi prezentate în copie însoþitã de traducerea în
limba românã, legalizatã.Ò
5. Punctul 3.28 va avea urmãtorul cuprins:
”3.28. Ñ (1) Dupã depunerea ofertelor finale comisia de
negociere va stabili oferta care întruneºte cel mai mare
numãr de puncte prin aplicarea grilei de punctaj, stabilitã
în prealabil de instituþia publicã implicatã, acelor oferte
finale care au fost însoþite de toate documentele prevãzute
la pct. 3.22.
(2) Negocierile se vor purta de cãtre comisia de negociere cu ofertantul selectat pe baza ofertei finale depuse
de acesta ºi a planului de afaceri întocmit în conformitate
cu normele instituþiei publice implicate.Ò
6. Punctul 3.29 se abrogã.
7. Punctul 3.30 va avea urmãtorul cuprins:
”3.30. Dupã încheierea negocierilor cu ofertantul selectat
comisia de negociere va întocmi un proces-verbal privind
derularea negocierilor ºi prezentarea pe scurt a clauzelor
care vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpãrare.Ò
8. Punctul 3.46 va avea urmãtorul cuprins:
”3.46. Ñ (1) Licitaþia se desfãºoarã în prezenþa a cel
puþin 2 ofertanþi acceptaþi.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaþia
în care se prezintã un singur ofertant acceptat, licitaþia va
avea loc ºi preºedintele comisiei de licitaþie va putea
scãdea preþul de pornire al licitaþiei numai cu acordul prealabil al instituþiei publice implicate ºi, respectiv, numai pânã
la limita prevãzutã în mandatul acordat comisiei de licitaþie
de cãtre instituþia publicã implicatã. În cazul în care comisia de licitaþie nu a fost împuternicitã sã scadã preþul de
pornire al licitaþiei se poate încheia contractul de vânzarecumpãrare numai dacã singurul ofertant acceptat prezent
acceptã preþul de ofertã.
(3) Licitaþia se desfãºoarã dupã regula licitaþiei competitive sau olandeze, respectiv la un preþ în urcare sau în
scãdere, în funcþie de raportul dintre cerere ºi ofertã,
astfel:
a) dacã se oferã preþul de pornire al licitaþiei, preºedintele comisiei de licitaþie va creºte preþul cu câte un pas de
licitare pânã când unul dintre ofertanþi acceptã preþul
astfel majorat ºi nimeni nu oferã un preþ mai mare;
b) dacã nu se oferã preþul de pornire al licitaþiei,
preºedintele comisiei de licitaþie va scãdea preþul cu câte
un pas de licitare pânã când se înregistreazã prima ofertã
de cumpãrare de cel puþin 50% din preþul de pornire, iar
în continuare licitaþia se va desfãºura dupã regula licitaþiei
competitive prevãzute la lit. a) pânã la adjudecarea pachetului de acþiuni. În cazul în care nu se înregistreazã o
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ofertã de cel puþin 50% din preþul de pornire comisia de
licitaþie va putea decide organizarea unei noi licitaþii cu strigare. În acest scop comisia de licitaþie va publica, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la încheierea
licitaþiei anterioare, o nouã ofertã de vânzare. Preþul de
pornire va reprezenta 50% din preþul de pornire al licitaþiei
anterioare, iar licitaþia va avea loc în termen de 15 zile de
la data publicãrii noii oferte de vânzare. În cazul în care
nu se înregistreazã o ofertã de cel puþin 20% din preþul de
pornire al primei licitaþii, comisia de licitaþie va putea
decide organizarea unei noi licitaþii. În acest caz preþul de
pornire va reprezenta 20% din preþul de pornire al primei
licitaþii, oferta de vânzare se va publica în maximum 5 zile
lucrãtoare de la încheierea licitaþiei anterioare, iar licitaþia
va avea loc în termen de 7 zile de la aceastã datã.
Pachetul de acþiuni se va adjudeca la cel mai bun preþ
oferit;
c) dacã nu se formuleazã oferte de cumpãrare cu plata
integralã a preþului, preºedintele comisiei de licitaþie, cu
acordul prealabil al instituþiei publice implicate, poate solicita participanþilor formularea de oferte de cumpãrare cu
plata preþului în rate.Ò
9. Punctul 3.47 va avea urmãtorul cuprins:
”3.47. Dacã la ºedinþa de licitaþie nu se prezintã nici un
ofertant, instituþia publicã implicatã poate organiza cel mult
douã licitaþii cu strigare consecutive, cu reducerea preþului
de pornire ºi publicarea ofertei de vânzare în condiþiile
prevãzute la pct. 3.46 lit. b), sau poate schimba metoda
de privatizare pentru societatea comercialã, cu respectarea
condiþiilor de publicitate din prezentele norme metodologice.Ò
10. Punctul 3.54 va avea urmãtorul cuprins:
”3.54. Ñ (1) Dacã se depune o singurã ofertã de
cumpãrare, se poate încheia contractul de vânzarecumpãrare numai dacã aceasta îndeplineºte condiþiile din
oferta de vânzare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) preºedintele
comisiei de licitaþie va putea declara adjudecatar singurul
ofertant acceptat în condiþii inferioare celor din oferta de
vânzare, numai cu acordul prealabil al instituþiei publice
implicate ºi numai în condiþiile prevãzute în mandatul acordat comisiei de cãtre instituþia publicã implicatã.Ò
11. La punctul 3.60, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
”b) se vând acþiunile unei societãþi comerciale la care
statul sau o autoritate a administraþiei publice locale deþine
cel mult o treime din totalul acþiunilor, dacã, în funcþie de
importanþa tranzacþiei, instituþia publicã implicatã nu decide
altfel.Ò
12. La punctul 3.62, literele a) ºi b) vor avea urmãtorul
cuprins:
”a) în cazul societãþilor comerciale cotate la bursa de
valori sau pe o altã piaþã organizatã preþul de ofertã este
egal cu media cotaþiilor înregistrate în ultimele 12 luni
calendaristice anterioare formulãrii ofertei de vânzare;
b) în cazul societãþilor comerciale la care statul sau o
autoritate a administraþiei publice locale mai deþine cel mult
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o treime din totalul acþiunilor, preþul de ofertã este egal cu
valoarea nominalã a acþiunilor;Ò
13. Punctul 3.63 va avea urmãtorul cuprins:
”3.63. Instituþia publicã implicatã va dispune întocmirea
unui raport de evaluare, în scopul determinãrii preþului de
ofertã, în cazul în care din bilanþul contabil al anului anterior scoaterii la privatizare a societãþii comerciale ºi din
determinarea activului net contabil al acesteia rezultã cã
activul net contabil este mai mare decât o treime din activul total.Ò
14. Punctul 3.72 va avea urmãtorul cuprins:
”3.72. Instituþiile publice implicate vor face publicitatea
prevãzutã la pct. 3.69 ºi în cazul în care primesc de la un
investitor interesat o scrisoare de intenþie cu privire la
cumpãrarea unui pachet de acþiuni, în termen de 30 de
zile de la înregistrarea acesteia.Ò
15. La punctul 3.83, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
”a) vânzarea acþiunilor unei societãþi comerciale la care
statul sau o autoritate a administraþiei publice locale deþine
cel mult o treime din totalul acþiunilor, dacã, în raport cu
importanþa tranzacþiei ºi, eventual, cu valoarea de piaþã a
societãþii, instituþia publicã implicatã nu hotãrãºte altfel;Ò
16. Punctul 3.84 va avea urmãtorul cuprins:
”3.84. În cazul în care înaintea publicãrii unui anunþ de
vânzare sau a unei oferte de vânzare primeºte o scrisoare
de intenþie cu privire la cumpãrarea unui pachet de acþiuni
emise de o societate comercialã, instituþia publicã implicatã
va asigura întocmirea dosarului de prezentare în termen de
cel mult 30 de zile de la înregistrarea scrisorii de intenþie
ºi/sau va stabili persoanele împuternicite sã furnizeze date
ºi informaþii ºi/sau accesul la acestea, în conformitate cu
prevederile prezentelor norme metodologice.Ò
17. Punctul 3.111 va avea urmãtorul cuprins:
”3.111. Instituþia publicã implicatã va putea accepta
plata în rate a preþului acþiunilor vândute, luând în considerare situaþia financiarã a societãþii comerciale, cuantumul,
structura ºi periodicitatea obligaþiei investiþionale convenite,
obiectivele de dezvoltare regionalã stabilite prin hotãrâre a
Guvernului, posibilitatea societãþii de a-ºi desface produsele
sau de a presta serviciile pe piaþa internaþionalã ori asumarea de cãtre potenþialul cumpãrãtor a obligaþiei de a nu
proceda la restructurãri ce conduc la concedieri colective,
precum ºi eventualitatea neînregistrãrii nici unei oferte cu
plata integralã a preþului cu ocazia desfãºurãrii unei licitaþii
cu strigare.Ò
18. Punctul 3.112 va avea urmãtorul cuprins:
”3.112. Constituirea în favoarea instituþiei publice implicate a garanþiei reale mobiliare asupra acþiunilor trebuie sã
fie concomitentã încheierii contractului de vânzarecumpãrare cu plata preþului în rate.Ò
Art. II. Ñ Normele metodologice de aplicare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997,cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 450/1999, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 3 mai 2001.
Nr. 443.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 245/14.V.2001
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor imobile proprietate publicã a statului
din administrarea Ministerului Public în administrarea Ministerului de Interne
ºi din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Ministerului Public
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã transmiterea imobilului situat în
oraºul Gura Humorului, proprietate publicã a statului, identificat potrivit poziþiei nr. 1 din anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului
de Interne în administrarea Ministerului Public.
(2) Imobilul va fi utilizat ca sediu pentru Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Gura Humorului.
Art. 2. Ñ (1) Se aprobã transmiterea imobilului situat în
oraºul Gura Humorului, proprietate publicã a statului, identi-

ficat potrivit poziþiei nr. 2 din anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului
Public în administrarea Ministerului de Interne.
(2) Imobilul va fi utilizat ca sediu pentru Poliþia oraºului
Gura Humorului.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la
art. 1 ºi 2 se face pe bazã de protocol încheiat între
pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea

Bucureºti, 3 mai 2001.
Nr. 447.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publicã a statului
care se transmit în administrarea Ministerului Public ºi a Ministerului de Interne

Nr.
crt.

Locul unde este
situat imobilul

1. Oraºul Gura Humorului,
str. Avram Iancu nr. 1,
judeþul Suceava
(corpul-anexã)
2. Oraºul Gura Humorului,
str. Avram Iancu nr. 1,
judeþul Suceava
(corpul principal)

Persoana
juridicã de la care
se transmite
imobilul

Persoana
juridicã la care
se transmite
imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Ministerul
de Interne

Ministerul
Public

Ñ suprafaþa construitã = 515 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 1.030 m2
Ñ valoarea = 274 milioane lei

Ministerul
Public

Ministerul
de Interne

Ñ suprafaþa construitã = 169 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 649,85 m2
Ñ valoarea = 51,60 milioane lei
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureºti la data de 21 mai 2001
a Conferinþei regionale consultative cu tema ”Lupta împotriva traficului de fiinþe umane
ºi migraþiei ilegaleÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea la Bucureºti la data de
21 mai 2001 a Conferinþei regionale consultative cu tema
”Lupta împotriva traficului de fiinþe umane ºi migraþiei
ilegaleÒ.
Art. 2. Ñ (1) Finanþarea cheltuielilor aferente desfãºurãrii
reuniunii prevãzute la art. 1, în sumã totalã de 765.289,490
mii lei, se asigurã din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
(2) Cu suma prevãzutã la alin. (1) se suplimenteazã, în
pãrþi egale, bugetele pe anul 2001 ale Ministerului de
Interne, la capitolul 55 ”Ordine publicã ºi siguranþã
naþionalãÒ, titlul II ”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ, ºi
Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul 51.01 ”Autoritãþi
publiceÒ, titlul ”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ.

Art. 3. Ñ (1) Utilizarea sumei alocate pentru desfãºurarea reuniunii prevãzute la art. 1 se face cu respectarea
prevederilor legale, conform devizului cuprins în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrâri
în bugetul de stat ºi în bugetele Ministerului de Interne ºi
Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2001.
Art. 4. Ñ Pânã la data de 30 iunie 2001 Ministerul de
Interne ºi Ministerul Afacerilor Externe vor solicita
Ministerului Finanþelor Publice reîntregirea Fondului de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului cu sumele rãmase
necheltuite din aceastã acþiune.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
p. Ministru de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 3 mai 2001.
Nr. 449.

ANEXÃ
DEVIZ GENERAL DE CHELTUIELI

pentru organizarea la Bucureºti la data de 21 mai 2001 a Conferinþei regionale consultative cu tema
”Lupta împotriva traficului de fiinþe umane ºi imigraþiei ilegaleÒ
Se estimeazã participarea a 120 de persoane, dintre care 80 sunt invitaþi strãini.
Cap. 1. Ñ Recepþie (oferitã de ministrul de interne):
120 de persoane x 388.400 lei/persoanã x 1 masã
Cap. 2. Ñ Cheltuieli pentru sala de conferinþe (Sala Drepturilor Omului Ñ Palatul Parlamentului):
A. Închirierea sãlii
B. Închirierea instalaþiei pentru traducere
C. Amenajarea sãlii de conferinþe:
Ñ aranjament floral
Ñ bannere
D. Servicii de translaþie:
Ñ 4 translatori x 3.570.000 lei/persoanã/zi x 1 zi

= 46.608.000 lei
= 18.000.000 lei
= 15.000.000 lei
= 8.000.000 lei
= 18.000.000 lei
= 14.280.000 lei
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E. Rechizite ºi papetãrie personalizatã pentru reuniune (mape, bloc-notesuri, pixuri):
Ñ 120 de seturi x 200.000 lei
F. Alte cheltuieli (garderobã, registration desk, fanioane, module întâlniri bilaterale)
Cap. 3. Ñ Cheltuieli în afara sãlii de conferinþe:
A. Cazare pentru 36 de invitaþi strãini (Hotel Marriott):
Ñ 12 persoane x 5.700.000 lei/persoanã/zi x 2 nopþi
Ñ 24 de persoane x 4.650.000 lei/persoanã/zi x 2 nopþi
B. Sãli de întâlniri bilaterale (Hotel Marriott):
Ñ 4 sãli x 6.000.000 lei/salã
C. Cheltuieli de masã:
Ñ 120 de persoane x 582.600 lei/persoanã/zi x 1 zi
D. Rãcoritoare ºi cafea în timpul discuþiilor ºi în pauze:
Ñ 120 de persoane x 1 zi x 44.900 lei
E. Transport în localitate:
Ñ 2 autocare x 5.000.000 lei/zi x 1 zi
Ñ 15 autoturisme x 1.200.000 lei/zi x 2 zile
F. Cadouri pentru miniºtrii de interne
Ñ 15 x 1.200.000 lei/persoanã
Cap. 4. Ñ Alte cheltuieli:
A. Funcþionarea secretariatului conferinþei:
Ñ convorbiri telefonice, transmisii fax, Internet
Ñ rechizite ºi articole de papetãrie
B. Deschiderea salonului oficial ºi utilizarea microbuzului VIP la sosirea ºi plecarea a 15 invitaþi
cu rang de ministru:
Ñ 15 persoane x 65.000 lei x 2 + T.V.A.
Ñ 15 persoane x 25.700 lei x 2 + T.V.A.
C. Cheltuieli diverse (ecusoane, cãlãreþi, programe, invitaþii la dejun etc.)
TOTAL

= 24.000.000 lei
= 10.000.000 lei

=136.800.000 lei
= 223.200.000 lei
= 24.000.000 lei
= 69.912.000 lei
=

5.388.000 lei

= 10.000.000 lei
= 36.000.000 lei
= 18.000.000 lei

= 32.000.000 lei
= 8.000.000 lei

= 2.184.000 lei
=
917.490 lei
= 45.000.510 lei
= 765.290.000 lei

NOTÃ:

Costurile au fost calculate la un curs estimativ leu/dolar de 30.000 lei.
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