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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind declararea municipiului Hunedoara
Oraº martir al Revoluþiei din decembrie 1989
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ În semn de cinstire a eroismului manifestat ºi a memoriei martirilor cãzuþi în lupta pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989
municipiul Hunedoara se declarã Oraº martir al Revoluþiei din decembrie 1989.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 14 martie 2000, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 31 octombrie 2001.
Nr. 579.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii
privind declararea municipiului Hunedoara
Oraº martir al Revoluþiei din decembrie 1989
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind declararea municipiului
Hunedoara Oraº martir al Revoluþiei din decembrie 1989 ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 24 octombrie 2001.
Nr. 830.
«

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/5.XI.2001
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind declararea ca municipiu a oraºului Moineºti,
judeþul Bacãu
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Oraºul Moineºti, judeþul Bacãu, se declarã municipiu.
Art. 2. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativã
a teritoriului României, republicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54Ñ55
din 27 iulie 1981, se modificã în mod corespunzãtor.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 31 octombrie 2001.
Nr. 580.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind declararea ca municipiu
a oraºului Moineºti, judeþul Bacãu
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind declararea ca municipiu a
oraºului Moineºti, judeþul Bacãu, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 24 octombrie 2001.
Nr. 831.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind declararea ca municipiu a oraºului Salonta,
judeþul Bihor
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Oraºul Salonta, judeþul Bihor, se declarã municipiu.
Art. 2. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativã
a teritoriului României, republicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54Ñ55
din 27 iulie 1981, se modificã în mod corespunzãtor.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 31 octombrie 2001.
Nr. 581.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind declararea
ca municipiu a oraºului Salonta, judeþul Bihor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind declararea ca municipiu a
oraºului Salonta, judeþul Bihor, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 24 octombrie 2001.
Nr. 832.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie
ºi Dezvoltare, semnat la Bucureºti la 6 iulie 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 111
din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România
ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la
Bucureºti la 6 iulie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 507 din 28 august 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 10 septembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 31 octombrie 2001.
Nr. 582.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România
ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
semnat la Bucureºti la 6 iulie 2001
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
semnat la Bucureºti la 6 iulie 2001, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 octombrie 2001.
Nr. 835.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 23/2001 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã
nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare
pentru mãsura ”Reabilitarea reþelei de canalizare ºi furnizarea de facilitãþi pentru epurarea
apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecþia fluviului Dunãrea, RomâniaÒ,
semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 ºi la Bucureºti la 13 mai 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 23
din 26 iulie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea reþelei de canalizare ºi furnizarea de facilitãþi pentru epurarea apelor uzate

în municipiul Craiova pentru protecþia fluviului Dunãrea,
RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 ºi la
Bucureºti la 13 mai 2001, adoptatã în temeiul art. 1
pct. I.13 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 22 august 2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 31 octombrie 2001.
Nr. 583.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 23/2001 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia Europeanã
privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale
de Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea reþelei de canalizare ºi furnizarea de facilitãþi
pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecþia fluviului Dunãrea, RomâniaÒ,
semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 ºi la Bucureºti la 13 mai 2001
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
reþelei de canalizare ºi furnizarea de facilitãþi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecþia fluviului Dunãrea, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la
22 decembrie 2000 ºi la Bucureºti la 13 mai 2001, ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 23/2001 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare convenit între Guvernul
României ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã
nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru mãsura ”Reabilitarea

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 octombrie 2001.
Nr. 836.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 16/2001 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã
nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare
pentru mãsura ”Îmbunãtãþirea sistemului de apã potabilã ºi a celui al apelor uzate în scopul
conformãrii cu standardele europene în domeniul calitãþii apei ºi protecþiei mediului
în municipiul Iaºi, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 ºi la Bucureºti
la 13 mai 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 16
din 26 iulie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia
Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru mãsura ”Îmbunãtãþirea sistemului de apã
potabilã ºi a celui al apelor uzate în scopul conformãrii cu

standardele europene în domeniul calitãþii apei ºi protecþiei
mediului în municipiul Iaºi, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles
la 22 decembrie 2000 ºi la Bucureºti la 13 mai 2001,
adoptatã în temeiul art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 324/2001
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din
20 august 2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 31 octombrie 2001.
Nr. 584.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 16/2001 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia Europeanã
privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale
de Preaderare pentru mãsura ”Îmbunãtãþirea sistemului de apã potabilã ºi a celui al apelor uzate
în scopul conformãrii cu standardele europene în domeniul calitãþii apei ºi protecþiei mediului
în municipiul Iaºi, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 ºi la Bucureºti la 13 mai 2001
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
temului de apã potabilã ºi a celui al apelor uzate în scopul
conformãrii cu standardele europene în domeniul calitãþii
apei ºi protecþiei mediului în municipiul Iaºi, RomâniaÒ,
semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 ºi la Bucureºti
la 13 mai 2001, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 16/2001 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare convenit între Guvernul
României ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã
nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru mãsura ”Îmbunãtãþirea sis-

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 octombrie 2001.
Nr. 837.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 15/2001 pentru ratificarea Memorandumului
de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã
nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare
pentru mãsura ”Extinderea Staþiei de epurare a apelor uzate Dãnuþoni Ñ etapa de tratare biologicã,
Valea Jiului, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 ºi la Bucureºti la 13 mai 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 15 din 26 iulie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanþare convenit între Guvernul României ºi
Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru mãsura ”Extinderea
Staþiei de epurare a apelor uzate Dãnuþoni Ñ etapa de

tratare biologicã, Valea Jiului, RomâniaÒ, semnat la
Bruxelles la 22 decembrie 2000 ºi la Bucureºti la
13 mai 2001, adoptatã în temeiul art. 1 pct. I.15 din
Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 476 din 20 august 2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 31 octombrie 2001.
Nr. 585.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 15/2001 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare convenit între Guvernul României ºi Comisia Europeanã
privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru Politici Structurale
de Preaderare pentru mãsura ”Extinderea Staþiei de epurare a apelor uzate Dãnuþoni Ñ
etapa de tratare biologicã, Valea Jiului, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000
ºi la Bucureºti la 13 mai 2001
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 15/2001 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare convenit între Guvernul
României ºi Comisia Europeanã privind asistenþa financiarã nerambursabilã acordatã prin Instrumentul pentru
Politici Structurale de Preaderare pentru mãsura

”Extinderea Staþiei de epurare a apelor uzate Dãnuþoni Ñ
etapa de tratare biologicã, Valea Jiului, RomâniaÒ, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 ºi la Bucureºti
la 13 mai 2001, ºi se dispune publicarea acestei legi
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 octombrie 2001.
Nr. 838.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/5.XI.2001

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI
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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Societãþii Comerciale ”Uzina Electricã Gura BarzaÒ Ñ S.A.
prin reorganizarea unor activitãþi din cadrul Societãþii Comerciale de Producere
a Energiei Electrice ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Societatea Comercialã
”Uzina Electricã Gura BarzaÒ Ñ S.A. prin reorganizarea
Societãþii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ºi
Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A., respectiv prin desprinderea Centralei Termice Gura Barza din cadrul Sucursalei
Electrocentrale Deva.
(2) Societatea Comercialã ”Uzina Electricã Gura BarzaÒ Ñ
S.A. este persoanã juridicã românã cu capital integral de
stat ºi se organizeazã ºi funcþioneazã în conformitate cu
dispoziþiile legale în vigoare ºi cu statutul prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(3) Societatea Comercialã ”Uzina Electricã Gura BarzaÒ Ñ
S.A. are sediul în judeþul Hunedoara, comuna Criscior,
Str. Uzinei nr. 1, ºi are, cel puþin 5 ani, ca obiect principal
de activitate producerea, transportul ºi distribuþia de energie
electricã ºi termicã. Societatea Comercialã ”Uzina Electricã
Gura BarzaÒ Ñ S.A. poate desfãºura complementar ºi alte
activitãþi conexe pentru susþinerea obiectului principal de
activitate în conformitate cu legislaþia în vigoare ºi cu statutul propriu.
Art. 2. Ñ (1) Capitalul social iniþial al Societãþii
Comerciale ”Uzina Electricã Gura BarzaÒ Ñ S.A. este de
2.656.200 mii lei, vãrsat integral la data înfiinþãrii, este
împãrþit în 26.562 de acþiuni nominative, fiecare acþiune
având valoarea de 100.000 lei, ºi se constituie prin preluarea activului ºi pasivului, pe baza bilanþului contabil întocmit
la data de 30 iunie 2001, aferent Centralei Termice Gura
Barza din cadrul Sucursalei Electrocentrale Deva a
Societãþii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ºi
Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
(2) Capitalul social nu cuprinde bunuri proprietate
publicã a statului.
(3) Capitalul social al Societãþii Comerciale ”Uzina
Electricã Gura BarzaÒ Ñ S.A. este deþinut de statul român,
în calitate de acþionar unic, care îºi exercitã toate drepturile
ce decurg din calitatea de acþionar prin Ministerul Industriei
ºi Resurselor.
(4) Predarea-preluarea activului ºi pasivului între
Societatea Comercialã de Producere a Energiei Electrice ºi
Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. Ñ Sucursala
Electrocentrale Deva ºi Societatea Comercialã ”Uzina
Electricã Gura BarzaÒ Ñ S.A. se face pe bazã de protocol
încheiat între pãrþi, în termen de 60 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

(5) Societatea Comercialã de Producere a Energiei
Electrice ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. îºi diminueazã
în mod corespunzãtor patrimoniul cu activul ºi pasivul preluate de societatea comercialã nou-înfiinþatã.
Art. 3. Ñ Societatea Comercialã ”Uzina Electricã Gura
BarzaÒ Ñ S.A. preia toate drepturile ºi este þinutã de toate
obligaþiile aferente Centralei Termice Gura Barza din cadrul
Sucursalei Electrocentrale Deva.
Art. 4. Ñ (1) Societatea Comercialã ”Uzina Electricã
Gura BarzaÒ Ñ S.A. este condusã de adunarea generalã a
acþionarilor ºi este administratã de consiliul de administraþie.
(2) Reprezentanþii statului în adunarea generalã a
acþionarilor ºi membrii consiliului de administraþie ai
Societãþii Comerciale ”Uzina Electricã Gura BarzaÒ Ñ S.A.
sunt numiþi ºi revocaþi prin ordin al ministrului industriei ºi
resurselor.
(3) Atribuþiile adunãrii generale a acþionarilor ºi ale consiliului de administraþie ale Societãþii Comerciale ”Uzina
Electricã Gura BarzaÒ Ñ S.A. sunt cuprinse în statutul
prevãzut în anexã.
Art. 5. Ñ (1) Personalul existent în cadrul Centralei
Termice Gura Barza din cadrul Sucursalei Electrocentrale
Deva la data încheierii protocolului prevãzut la art. 2
alin. (4) va fi preluat de cãtre Societatea Comercialã ”Uzina
Electricã Gura BarzaÒ Ñ S.A. ºi se considerã transferat la
aceasta.
(2) Contractul colectiv de muncã încheiat anterior de
Societatea Comercialã de Producere a Energiei Electrice ºi
Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. se aplicã personalului
transferat la Societatea Comercialã ”Uzina Electricã Gura
BarzaÒ Ñ S.A. pânã la încheierea unui nou contract colectiv de muncã, în condiþiile legii.
Art. 6. Ñ Aprovizionarea cu combustibil tehnologic a
noii societãþi comerciale se va asigura pânã la data de
31 martie 2002 de cãtre Societatea Comercialã de
Producere a Energiei Electrice ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ
S.A. pe baze contractuale.
Art. 7. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
prevederile art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 627/2000
privind reorganizarea Companiei Naþionale de Electricitate Ñ
S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Iulian Iancu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 25 octombrie 2001.
Nr. 1.094.
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ANEXÃ
STATUTUL

Societãþii Comerciale ”Uzina Electricã Gura BarzaÒ Ñ S.A.
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridicã, sediul, durata
ARTICOLUL 1
Denumirea

(1) Denumirea societãþii comerciale este Societatea
Comercialã ”Uzina Electricã Gura BarzaÒ Ñ S.A.
(2) În toate actele, facturile anunþurile, publicaþiile ori în
alte acte emanând de la societatea comercialã denumirea
acesteia va fi urmatã de cuvintele ”societate pe acþiuniÒ
sau de iniþialele ”S.A.Ò, de capitalul social, de numãrul de
înmatriculare în registrul comerþului ºi de codul fiscal.
ARTICOLUL 2
Forma juridicã

Societatea Comercialã ”Uzina Electricã Gura BarzaÒ Ñ
S.A., denumitã în continuare societate comercialã, este
persoanã juridicã românã având forma juridicã de societate
comercialã pe acþiuni. Aceasta îºi desfãºoarã activitatea în
conformitate cu legile române ºi cu prezentul statut.
ARTICOLUL 3
Sediul

(1) Sediul societãþii comerciale este în România,
comuna Criscior, Str. Uzinei nr. 1, judeþul Hunedoara.
(2) Sediul societãþii comerciale poate fi schimbat în altã
localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale
a acþionarilor, potrivit legii.
(3) Societatea comercialã poate avea sucursale, reprezentanþe, agenþii, situate ºi în alte localitãþi din þarã ºi în
strãinãtate.
ARTICOLUL 4
Durata

Durata societãþii comerciale este nelimitatã, cu începere
de la data înmatriculãrii sale în registrul comerþului.
CAPITOLUL II
Scopul ºi obiectul de activitate
ARTICOLUL 5
Scopul

Scopul societãþii comerciale este efectuarea, cu respectarea legislaþiei române, de prestãri de servicii
corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, în condiþii de eficienþã.
ARTICOLUL 6
Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societãþii comerciale este:
Domeniul principal:
Ñ producþia, transportul ºi distribuþia energiei electrice ºi
termice.
Activitãþi principale:
Ñ producerea, transportul ºi distribuþia energiei electrice;
Ñ producþia ºi distribuþia energiei termice.

Activitãþi secundare:
Ñ activitãþi de testãri ºi analize tehnice;
Ñ producþia de radiatoare ºi cazane pentru încãlzire
centralã;
Ñ recuperarea deºeurilor ºi a resturilor metalice reciclabile;
Ñ lucrãri de instalaþii electrice;
Ñ lucrãri de instalaþii sanitare ºi de încãlzire centralã,
de montaj de echipamente ºi utilaje tehnologice la clãdiri ºi
construcþii inginereºti;
Ñ întreþinerea ºi repararea autovehiculelor;
Ñ realizarea ºi furnizarea de programe informatice;
Ñ activitãþi legate de bãncile de date;
Ñ alte activitãþi legate de bãncile de date;
Ñ activitãþi de secretariat, dactilografie, multiplicare ºi
traduceri;
Ñ fabricarea elementelor din beton pentru construcþii;
Ñ transporturi terestre de cãlãtori ocazionale;
Ñ transporturi rutiere;
Ñ alte activitãþi pentru realizarea scopului ºi obiectului
sãu de activitate, inclusiv operaþiunile de comerþ exterior.
CAPITOLUL III
Capitalul social, acþiunile
ARTICOLUL 7
Capitalul social

(1) Capitalul social iniþial este fixat la suma de
2.656.200 mii lei, împãrþit în 26.562 de acþiuni nominative
în valoare nominalã de 100.000 lei fiecare, ºi se constituie
prin preluarea activului ºi pasivului pe baza bilanþului contabil întocmit la data de 30 iunie 2001, aferent Sucursalei
Electrocentrale Deva Ñ Centrala Termicã Gura Barza din
cadrul Societãþii Comerciale de Producere a Energiei
Electrice ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A., care se reorganizeazã.
(2) Capitalul social iniþial este subscris de statul român
ºi este integral vãrsat la data constituirii noii societãþi
comerciale.
(3) Capitalul social iniþial este deþinut de stat, iar drepturile ºi obligaþiile ce decurg din calitatea de acþionar unic se
exercitã de Ministerul Industriei ºi Resurselor.
(4) Eventualele modificãri ale capitalului social iniþial
prevãzut la alin. (1) vor fi înregistrate la registrul comerþului
în termen de 30 de zile de la data semnãrii protocolului de
predare-preluare a activului ºi pasivului.
(5) Societatea comercialã poate fi privatizatã în condiþiile
legii.
ARTICOLUL 8
Acþiunile

(1) Acþiunile societãþii comerciale sunt nominative ºi vor
cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
(2) Societatea comercialã va þine evidenþa acþionarilor ºi
a acþiunilor într-un registru numerotat, sigilat ºi parafat, care
se pãstreazã la sediul sãu.
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ARTICOLUL 9
Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza
hotãrârii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, în
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.
(2) Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor va
putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea
dispoziþiilor legale în vigoare la data majorãrii lui.
(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi în numerar ºi/sau în naturã;
b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse
diferenþele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului
social), cu excepþia rezervelor legale, precum ºi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creanþe lichide ºi exigibile asupra
societãþii comerciale cu acþiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generalã a acþionarilor ori de consiliul de administraþie, dupã caz, potrivit legii.
(4) Hotãrârea adunãrii generale extraordinare a acþionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se
pentru exerciþiul dreptului de preferinþã un termen de cel
puþin o lunã, cu începere din ziua publicãrii.
(5) Reducerea capitalului social se face în condiþiile
legii.
(6) Capitalul social va putea fi redus prin:
a) micºorarea numãrului de acþiuni;
b) reducerea valorii nominale a acþiunilor;
c) dobândirea propriilor acþiuni, urmatã de anularea lor;
d) alte procedee prevãzute de lege.
(7) În cazul în care administratorii constatã pierderea a
jumãtate din capitalul social, ei sunt obligaþi sã convoace,
în termen de maximum 60 de zile, adunarea generalã
extraordinarã a acþionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rãmasã,
fie dizolvarea societãþii comerciale.
(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai
dupã douã luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, a hotãrârii adunãrii generale
extraordinare a acþionarilor, potrivit prevederilor legale.
ARTICOLUL 10
Drepturi ºi obligaþii decurgând din acþiuni

(1) Fiecare acþiune subscrisã ºi plãtitã, potrivit legii, conferã deþinãtorului dreptul la un vot în adunarea generalã a
acþionarilor, dreptul de a alege ºi de a fi ales în organele
de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului
conform dispoziþiilor legale ºi prevederilor prezentului statut,
precum ºi alte drepturi prevãzute de lege ºi de statut.
(2) Deþinerea acþiunilor implicã adeziunea de drept la
statut.
(3) Drepturile ºi obligaþiile legate de acþiuni urmeazã
acþiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
(4) Obligaþiile societãþii comerciale sunt garantate cu
capitalul social al acesteia, iar acþionarii rãspund în limita
capitalului social subscris.
ARTICOLUL 11
Cesiunea acþiunilor

(1) În orice raporturi cu societatea comercialã aceasta
recunoaºte pentru fiecare acþiune un singur proprietar.
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(2) Cesiunea parþialã sau totalã a acþiunilor între
acþionari ºi/sau între aceºtia ºi terþi se face în condiþiile ºi
cu procedura prevãzute de lege.
ARTICOLUL 12
Pierderea acþiunilor

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acþiuni proprietarul va trebui sã anunþe consiliul de administraþie ºi sã
facã publicã pierderea acestora în presã.
(2) Dupã 6 luni acþionarul va putea obþine un duplicat al
acþiunilor pierdute.
CAPITOLUL IV
Adunarea generalã a acþionarilor
ARTICOLUL 13
Reprezentarea

(1) În perioada în care statul este acþionar unic la societatea comercialã interesele acestuia în adunarea generalã
a acþionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei ºi
Resurselor.
(2) Reprezentanþii în adunarea generalã a acþionarilor
sunt numiþi ºi revocaþi prin ordin al ministrului industriei ºi
resurselor.
ARTICOLUL 14
Atribuþiile adunãrii generale a acþionarilor

(1) Adunarea generalã a acþionarilor este organul de
conducere al societãþii comerciale, care decide asupra politicii economice a acesteia ºi asupra activitãþii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acþionari.
(2) Adunãrile generale ale acþionarilor sunt ordinare ºi
extraordinare.
(3) Reprezentanþii statului în adunarea generalã a
acþionarilor sunt în numãr de 5, dintre care un specialist
din cadrul Ministerului Finanþelor Publice.
(4) Pentru activitatea depusã reprezentanþii statului în
adunarea generalã a acþionarilor au dreptul la o indemnizaþie.
(5) Adunarea generalã ordinarã a acþionarilor are
urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare ºi restructurare economico-financiarã a
societãþii comerciale;
b) alege membrii consiliului de administraþie ºi cenzorii,
inclusiv cenzorii supleanþi, îi descarcã de activitate ºi îi
revocã;
c) stabileºte nivelul remuneraþiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraþie, secretarului acestuia ºi
cenzorilor;
d) stabileºte competenþele ºi rãspunderile consiliului de
administraþie ºi ale cenzorilor ºi aprobã regulamentul de
funcþionare a consiliului de administraþie;
e) examineazã ºi aprobã programele de activitate ºi
proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli;
f) aprobã constituirea rezervelor statutare;
g) examineazã, aprobã sau modificã bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierderi, dupã analizarea rapoartelor consiliului de administraþie ºi cenzorilor;
h) hotãrãºte cu privire la executarea de investiþii ºi
reparaþii capitale ºi stabileºte plafonul valoric de la care
competenþa revine consiliului de administraþie;
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i) aprobã delegãri de competenþe pentru consiliul de
administraþie;
j) stabileºte nivelul garanþiei cerute administratorilor, în
condiþiile legii;
k) se pronunþã asupra gestiunii administratorilor ºi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societãþii
comerciale de cãtre aceºtia;
l) îndeplineºte orice altã atribuþie stabilitã de lege în
sarcina sa.
(6) Pentru atribuþiile menþionate la lit. b) e), g) ºi k)
adunarea generalã ordinarã a acþionarilor nu va putea lua
hotãrâri decât în urma obþinerii în prealabil de cãtre fiecare
reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a
numit.
(7) Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor are
urmãtoarele atribuþii:
a) hotãrãºte cu privire la majorarea sau la reducerea
capitalului social, la modificarea numãrului de acþiuni sau a
valorii nominale a acestora;
b) hotãrãºte reducerea capitalului social sau reîntregirea
acestuia prin emisiune de noi acþiuni;
c) hotãrãºte cu privire la înfiinþarea ºi desfiinþarea de
subunitãþi fãrã personalitate juridicã;
d) hotãrãºte cu privire la contractarea de împrumuturi
bancare ºi la acordarea de garanþii ºi stabileºte plafonul
valoric de la care competenþa revine consiliului de administraþie;
e) hotãrãºte cu privire la mutarea sediului societãþii
comerciale;
f) hotãrãºte, dacã este cazul, modificarea ºi completarea
obiectului de activitate;
g) aprobã asocierea în vederea constituirii de noi
societãþi comerciale sau participarea cu capital social la
alte societãþi comerciale;
h) hotãrãºte cu privire la divizarea, dizolvarea ºi lichidarea societãþii comerciale;
i) hotãrãºte cu privire la acþionarea în justiþie a administratorilor, a directorului general ºi a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societãþii comerciale;
j) aprobã conversia acþiunilor dintr-o categorie în alta, în
condiþiile legii;
k) hotãrãºte emisiunea de obligaþiuni ºi conversia unei
categorii de obligaþiuni în altã categorie sau în acþiuni;
l) hotãrãºte cu privire la orice modificare a statutului;
m) hotãrãºte cumpãrarea de acþiuni, cotarea la bursã,
vânzarea ºi tranzacþionarea pe piaþã a acþiunilor proprii;
n) stabileºte plafoane valorice ºi competenþe de efectuare a cheltuielilor;
o) numeºte, pânã la numirea consiliului de administraþie,
directorul general al societãþii comerciale ºi îi stabileºte
salariul;
p) stabileºte salariul pentru directorul general;
q) hotãrãºte în orice alte probleme privind activitatea
societãþii comerciale, cu excepþia celor care revin adunãrii
generale ordinare a acþionarilor.
(8) Pentru hotãrârile adunãrii generale extraordinare a
acþionarilor fiecare reprezentant trebuie sã obþinã un mandat special de la organul care l-a numit.
ARTICOLUL 15
Convocarea adunãrii generale a acþionarilor

(1) Adunarea generalã a acþionarilor se convoacã ori de
câte ori va fi necesar de cãtre preºedintele consiliului de

administraþie sau de cãtre un membru al acestuia, pe baza
împuternicirii date de preºedinte.
(2) Adunãrile generale ordinare ale acþionarilor au loc
cel puþin o datã pe an, în cel mult 3 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.
(3) Adunãrile generale extraordinare ale acþionarilor se
convoacã la cererea acþionarilor reprezentând cel puþin o
treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.
(4) Adunarea generalã a acþionarilor va fi convocatã, în
conformitate cu dispoziþiile prezentului statut, cu cel puþin
15 zile înainte de data stabilitã.
(5) Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, ºi într-un ziar de largã circulaþie
din localitatea în care se aflã sediul societãþii comerciale
sau din cea mai apropiatã localitate.
(6) 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 dezbaterii acesteia.
(7) Când pe ordinea de zi figureazã propuneri pentru
modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã
textul integral al propunerilor.
(8) Adunarea generalã a acþionarilor se întruneºte la
sediul societãþii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.
ARTICOLUL 16
Organizarea adunãrii generale a acþionarilor

(1) Pentru validarea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a acþionarilor este necesarã prezenþa acþionarilor care
reprezintã cel puþin jumãtate din capitalul social, iar
hotãrârile trebuie sã fie luate de acþionarii care deþin majoritatea absolutã din capitalul social reprezentat în aceasta.
(2) Dacã adunarea generalã ordinarã a acþionarilor nu
poate lucra din cauza neîndeplinirii condiþiilor menþionate la
alin. (1), adunarea generalã a acþionarilor ce se va întruni
dupã a doua convocare poate sã delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunãri, oricare
ar fi partea de capital social reprezentatã de acþionarii prezenþi, cu majoritate.
(3) Pentru validarea deliberãrilor adunãrii generale
extraordinare a acþionarilor sunt necesare:
a) la prima convocare, prezenþa acþionarilor
reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile
sã fie luate cu votul unui numãr de acþionari care sã
reprezinte cel puþin jumãtate din capitalul social;
b) la convocãrile urmãtoare, prezenþa acþionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sã fie
luate cu votul unui numãr de acþionari care sã reprezinte
cel puþin o treime din capitalul social.
(4) Adunarea generalã a acþionarilor alege un secretar
care sã verifice lista cu prezenþa acþionarilor ºi sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor.
(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a acþionarilor se
va scrie într-un registru sigilat ºi parafat. Procesul-verbal va
fi semnat de persoana care a prezidat ºedinþa ºi de secretarul care l-a întocmit.
(6) La ºedinþele adunãrilor generale ordinare ºi extraordinare a acþionarilor în care se dezbat probleme referitoare
la raporturile de muncã cu personalul societãþii comerciale
pot fi invitaþi ºi reprezentanþii salariaþilor.
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ARTICOLUL 17
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a acþionarilor

(1) Hotãrârile adunãrii generale a acþionarilor se iau de
regulã prin vot deschis.
(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraþie ºi a cenzorilor, pentru
revocarea lor ºi pentru luarea hotãrârilor referitoare la
rãspunderea administratorilor.
(3) Hotãrârile luate de adunarea generalã a acþionarilor
în limitele legii sau ale prezentului statut sunt obligatorii
chiar ºi pentru acþionarii care nu au luat parte la adunare
sau care au votat împotrivã.
CAPITOLUL V
Consiliul de administraþie
ARTICOLUL 18
Organizare

(1) Societatea comercialã este administratã de un consiliu de administraþie compus din 5 membri, dintre care un
specialist din cadrul Ministerului Finanþelor Publice ºi unul
din partea autoritãþii locale sau a Ministerului Administraþiei
Publice.
(2) Membrii consiliului de administraþie sunt numiþi pe o
perioadã de cel mult 4 ani ºi pot fi revocaþi de adunarea
generalã a acþionarilor.
(3) În situaþia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administraþie, adunarea generalã a acþionarilor propune un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia.
Durata pentru care este ales noul administrator pentru a
ocupa locul vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas
pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
(4) Consiliul de administraþie se întruneºte lunar la
sediul societãþii comerciale sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preºedintelui ori a unei treimi din
numãrul membrilor sãi.
(5) Consiliul de administraþie îºi desfãºoarã activitatea în
baza propriului regulament ºi a reglementãrilor legale în
vigoare.
(6) Consiliul de administraþie este prezidat de
preºedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza
mandatului preºedintelui.
(7) Preºedintele numeºte un secretar fie dintre membrii
consiliului de administraþie, fie din afara acestuia.
(8) Conducerea societãþii comerciale se asigurã de cãtre
directorul general, care este ºi preºedintele consiliului de
administraþie.
(9) Pentru valabilitatea hotãrârilor este necesarã prezenþa a cel puþin jumãtate din numãrul membrilor consiliului
de administraþie, iar acestea se iau cu majoritatea absolutã
a membrilor prezenþi.
(10) Dezbaterile consiliului de administraþie au loc conform ordinii de zi stabilite ºi comunicate de preºedinte cu
cel puþin 7 zile înainte de data þinerii ºedinþei. Dezbaterile
se consemneazã în procesul-verbal al ºedinþei, care se
scrie într-un registru sigilat ºi parafat de preºedintele consiliului de administraþie.
(11) Procesul-verbal se semneazã de toþi membrii consiliului de administraþie ºi de secretar.
(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de
administraþie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de preºedinte.
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(13) Consiliul de administraþie poate delega, prin regulamentul de organizare ºi funcþionare, o parte din atribuþiile
sale directorului general al societãþii comerciale ºi poate
recurge, de asemenea, la experþi pentru soluþionarea anumitor probleme.
(14) În relaþiile cu terþii societatea comercialã este reprezentatã de directorul general, pe baza ºi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraþie, care semneazã
actele de angajare faþã de aceºtia.
(15) Preºedintele consiliului de administraþie este obligat
sã punã la dispoziþie acþionarilor ºi cenzorilor, la cererea
acestora, toate documentele societãþii comerciale.
(16) Membrii consiliului de administraþie vor depune o
garanþie conform prevederilor legale.
(17) Membrii consiliului de administraþie rãspund individual sau solidar, dupã caz, faþã de societatea comercialã
pentru prejudiciile rezultate din infracþiuni sau abateri de la
prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau
pentru greºeli în administrarea societãþii comerciale. În astfel de situaþii ei vor putea fi revocaþi prin hotãrâre a
adunãrii generale a acþionarilor.
(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraþie persoanele prevãzute la art. 135 din
Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(19) Nu pot fi directori ai societãþii comerciale persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 135 din Legea
nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
ARTICOLUL 19
Atribuþiile consiliului de administraþie, ale directorului general
ºi ale directorilor executivi

A. Consiliul de administraþie are, în principal, urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã structura organizatoricã ºi regulamentul de
organizare ºi funcþionare ale societãþii comerciale;
b) aprobã nivelul garanþiilor ºi modul de constituire a
acestora pentru directorul general, directorii executivi ai
societãþii comerciale ºi pentru persoanele care au calitatea
de gestionar;
c) încheie acte juridice prin care sã dobândeascã, sã
înstrãineze, sã închirieze, sã schimbe sau sã constituie în
garanþie bunuri aflate în patrimoniul societãþii comerciale,
cu aprobarea adunãrii generale a acþionarilor, atunci când
legea impune aceastã condiþie;
d) numeºte, suspendã sau revocã directorul general al
societãþii comerciale ºi avizeazã numirea, suspendarea sau
revocarea directorilor executivi din cadrul societãþii comerciale;
e) aprobã delegãrile de competenþã pentru directorul
general ºi pentru persoanele din conducerea societãþii
comerciale, în vederea executãrii operaþiunilor acesteia;
f) aprobã încheierea oricãror contracte pentru care nu a
delegat competenþã directorului general al societãþii comerciale;
g) supune anual aprobãrii 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 pierdere pe anul
precedent, precum ºi proiectul programului de activitate ºi
proiectul bugetului societãþii comerciale pe anul în curs;
h) convoacã adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor ori de câte ori este nevoie;
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i) aprobã încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltãrii, pânã la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generalã a acþionarilor;
j) stabileºte drepturile, obligaþiile ºi responsabilitãþile personalului societãþii comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileºte competenþele ºi nivelul de contractare a
împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe
termen scurt ºi mediu ºi aprobã eliberarea garanþiilor;
l) aprobã numãrul de posturi ºi normativul de constituire
a compartimentelor funcþionale ºi de producþie;
m) aprobã programele de dezvoltare ºi de investiþii;
n) stabileºte ºi aprobã, în limita bugetului de venituri ºi
cheltuieli aprobat de adunarea generalã a acþionarilor,
modificãri în structura acestuia, în limita competenþelor pentru care a primit mandat;
o) negociazã contractul colectiv de muncã ºi aprobã
statutul personalului;
p) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea
generalã a acþionarilor sau care sunt prevãzute de
legislaþia în vigoare.
B. (1) Directorul general reprezintã societatea comercialã
în raporturile cu terþii.
(2) Directorul general are, în principal, urmãtoarele
atribuþii:
a) aplicã strategia ºi politicile de dezvoltare ale societãþii
comerciale, aprobate de adunarea generalã a acþionarilor;
b) numeºte, suspendã sau revocã directorii executivi, cu
avizul consiliului de administraþie;
c) angajeazã, promoveazã ºi concediazã personalul
salariat, în condiþiile legii;
d) negociazã, în condiþiile legii, contractele individuale
de muncã;
e) încheie acte juridice în numele ºi pe seama societãþii
comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul
de administraþie;
f) stabileºte îndatoririle ºi responsabilitãþile personalului
societãþii comerciale;
g) aprobã operaþiunile de încasãri ºi plãþi, potrivit competenþelor legale ºi prezentului statut;
h) aprobã operaþiunile de vânzare ºi cumpãrare de
bunuri potrivit competenþelor legale ºi prezentului statut;
i) împuterniceºte directorii executivi ºi orice altã persoanã sã exercite orice atribuþii din sfera sa de competenþã;
j) rezolvã orice altã problemã pe care consiliul de administraþie a stabilit-o în sarcina sa.
C. (1) Directorii executivi sunt numiþi de directorul general, se aflã în subordinea acestuia ca salariaþi ai societãþii
comerciale ºi sunt rãspunzãtori faþã de aceasta pentru
modul de îndeplinire a îndatoririlor lor în aceleaºi condiþii
ca ºi membrii consiliului de administraþie.
(2) Atribuþiile directorilor executivi sunt stabilite prin
regulamentul de organizare ºi funcþionare a societãþii
comerciale.
CAPITOLUL VI
Gestiunea
ARTICOLUL 20
Controlul financiar preventiv

(1) Societatea comercialã organizeazã ºi exercitã controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind
operaþiuni care se referã la drepturile ºi obligaþiile patrimo-

niale, în faza de angajare ºi de platã, în raporturile cu alte
persoane juridice sau fizice.
(2) Controlul financiar preventiv se exercitã prin organe
de specialitate, potrivit legii.
ARTICOLUL 21
Controlul financiar de gestiune

(1) Controlul financiar de gestiune se efectueazã, în
conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.
(2) Controlul financiar de gestiune se efectueazã în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea ºi
natura bunurilor, cu posibilitãþile de sustrageri, cu condiþiile
de pãstrare ºi de gestionare, precum ºi cu frecvenþa abaterilor constatate anterior.
(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariaþii au obligaþia:
a) sã punã la dispoziþie registrele, corespondenþa,
actele, piesele justificative ºi alte documente necesare în
vederea controlului;
b) sã prezinte pentru control valorile de orice fel pe
care le gestioneazã sau pe care le au în pãstrare, care
intrã sub incidenþa controlului;
c) sã elibereze potrivit legii documentele solicitate în original sau în copii certificate;
d) sã dea informaþii ºi explicaþii verbal ºi în scris, dupã
caz, în legãturã cu problemele care formeazã obiectul controlului;
e) sã semneze cu sau fãrã obiecþiuni actele de control;
f) sã asigure sprijinul ºi condiþiile necesare în vederea
bunei desfãºurãri a controlului ºi sã îºi dea concursul pentru clarificarea constatãrilor.
(4) Constatãrile organelor financiare de gestiune se vor
consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor
legale încãlcate ºi cu stabilirea exactã a consecinþelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate,
precum ºi a mãsurilor propuse. Actele de control vor fi
prezentate administratorului societãþii comerciale.
ARTICOLUL 22
Cenzorii

(1) Gestiunea societãþii comerciale este controlatã de
acþionari ºi de 3 cenzori care sunt aleºi de adunarea
generalã a acþionarilor. Cel puþin unul dintre cenzori trebuie
sã fie expert contabil.
(2) În perioada în care statul deþine mai mult de 20%
din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de
Ministerul Finanþelor Publice.
(3) Adunarea generalã a acþionarilor alege, de asemenea, acelaºi numãr de cenzori supleanþi, care îi vor înlocui,
în condiþiile legii, pe cenzorii titulari.
(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor
li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea
societãþii comerciale, la situaþia patrimoniului, a profitului ºi
a pierderilor.
(5) Cenzorii au urmãtoarele atribuþii principale:
a) în cursul exerciþiului financiar verificã gospodãrirea
mijloacelor fixe ºi a mijloacelor circulante, portofoliul de
efecte, casa ºi registrele de evidenþã contabilã ºi informeazã consiliul de administraþie asupra neregulilor constatate;
b) la încheierea exerciþiului financiar controleazã exactitatea inventarului, a documentelor ºi a informaþiilor prezentate de consiliul de administraþie asupra conturilor societãþii
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comerciale, bilanþului contabil ºi contului 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 ºi a obiectului de activitate
ale societãþii comerciale.
(6) Cenzorii sunt obligaþi, de asemenea:
a) sã facã, în fiecare lunã ºi inopinat, inspecþii ale casei
ºi sã verifice existenþa titlurilor sau a valorilor care sunt
proprietate a societãþii comerciale sau care au fost primite
în gaj, cauþiune sau în depozit;
b) sã ia parte la adunãrile generale ordinare ºi extraordinare ale acþionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile
pe care le vor considera necesare;
c) sã constate depunerea garanþiei din partea administratorilor;
d) sã vegheze ca dispoziþiile legii ºi ale statutului sã fie
îndeplinite de administratori ºi de lichidatori.
(7) Cenzorii se întrunesc la sediul societãþii comerciale
ºi iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergenþe se înainteazã adunãrii generale a acþionarilor.
(8) 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.
(9) Atribuþiile, drepturile ºi obligaþiile cenzorilor se completeazã cu dispoziþiile legale în materie.
(10) Cenzorii ºi cenzorii supleanþi sunt numiþi de adunarea generalã a acþionarilor pe o perioadã de maximum
3 ani ºi pot fi realeºi.
(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevãzute în Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi în reglementãrile legale în vigoare.
(12) Cenzorii sunt obligaþi sã depunã înainte de începerea activitãþii o garanþie egalã cu o treime din garanþia stabilitã pentru membrii consiliului de administraþie.
(13) În caz de deces, împiedicare fizicã sau legalã,
încetare sau renunþare la mandat a unui cenzor, acesta
este înlocuit de cenzorul supleant cel mai în vârstã.
(14) Dacã în acest mod numãrul cenzorilor nu se poate
completa, cenzorii rãmaºi numesc altã persoanã în locul
vacant, pânã la cea mai apropiatã adunare generalã a
acþionarilor.
(15) În cazul în care nu mai rãmâne în funcþie nici un
cenzor consiliul de administraþie va convoca adunarea
generalã a acþionarilor, care va proceda la numirea altor
cenzori.
(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberãrile, precum ºi constatãrile fãcute în exerciþiul mandatului lor.
(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de
adunarea generalã a acþionarilor.
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CAPITOLUL VII
Activitatea
ARTICOLUL 23
Exerciþiul financiar

Exerciþiul financiar începe la data de 1 ianuarie ºi se
încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul
exerciþiu financiar începe la data constituirii societãþii
comerciale.
ARTICOLUL 24
Personalul

(1) Personalul de conducere ºi de execuþie din cadrul
societãþii comerciale este numit, angajat ºi concediat de
directorul general, în limita delegãrii de competenþã care i-a
fost acordatã.
(2) Plata salariilor ºi a impozitelor aferente, a cotelor de
asigurãri sociale, precum ºi a altor obligaþii faþã de bugetul
de stat se va face potrivit legii.
(3) Drepturile ºi obligaþiile personalului societãþii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare ºi
funcþionare, contractul colectiv de muncã ºi prin reglementãri proprii.
(4) Drepturile de salarizare ºi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncã.
ARTICOLUL 25
Evidenþa contabilã ºi bilanþul contabil

(1) Societatea comercialã va þine evidenþa contabilã în
lei, va întocmi anual bilanþul contabil ºi contul de profit ºi
pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate
de Ministerul Finanþelor Publice.
(2) Bilanþul contabil ºi contul de profit ºi pierderi vor fi
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
conform legii.
ARTICOLUL 26
Registrele

Societatea comercialã va þine prin grija membrilor consiliului de administraþie, respectiv a cenzorilor, toate registrele
prevãzute de lege.
CAPITOLUL VIII
Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
ARTICOLUL 27
Schimbarea formei juridice

(1) Adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor poate
hotãrî schimbarea formei juridice a societãþii comerciale.
(2) Pe toatã perioada în care statul este acþionar unic
schimbarea formei juridice se va putea face numai cu
aprobarea Ministerului Industriei ºi Resurselor, prin reprezentanþii sãi mandataþi sã reprezinte interesele capitalului
de stat.
ARTICOLUL 28
Dizolvarea

(1) Urmãtoarele situaþii conduc la dizolvarea societãþii
comerciale:
a) imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;
b) declararea nulitãþii;
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c) hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
d) pierderea unei jumãtãþi din capitalul social, dupã ce
s-a consumat fondul de rezervã pentru motive ce nu atrag
rãspunderi de orice naturã, dacã adunarea generalã a
acþionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau
reducerea lui la suma rãmasã;
e) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.
(2) Dizolvarea societãþii comerciale se înscrie la oficiul
registrului comerþului ºi se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.
ARTICOLUL 29
Lichidarea

(1) În caz de dizolvare societatea comercialã va fi lichidatã.
(2) Lichidarea ºi repartizarea patrimoniului se fac în
condiþiile ºi cu respectarea procedurii prevãzute de lege.

ARTICOLUL 30
Litigii

(1) Litigiile de orice fel, apãrute între societatea comercialã ºi persoanele fizice sau juridice, sunt de competenþa
instanþelor judecãtoreºti de drept comun.
(2) Pentru soluþionarea litigiilor cu alte societãþi comerciale se poate apela ºi la arbitraj.
CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispoziþiile Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale,
republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Codului comercial,
precum ºi cu celelalte reglementãri legale în vigoare.
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